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HAT ÉVFOLYAMOS TEHETSÉGFEJLESZTŐ
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*Az igények és a lehetőségek szerint az óraszámok a törvényi keretek figyelembe vétele mellet változhatnak.
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I.
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
7-12. évfolyam
Készült a Magyar Közlöny 2008/177. számában megjelent, a kerettantervek kiadásának és
jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
17/2004.(V.20.) OM rendelet módosításáról illetve a 3. számú melléklet a 34/2008. (XII.12.)
OKM rendelethez felhasználásával.

Bevezetés
A magyar nyelv és irodalom helyzete napjainkban
A magyar nyelv és irodalom nem csupán egy kötelező jelleggel előírt, érettségi vizsgával záruló tantárgy. A magyar nyelv fontosságára már Bessenyei György is felhívta a figyelmet, s
Kölcsey mondhatni parancsként, végrendeletként hagyta unokaöccsére, s az egész magyar
ifjúságra a nyelvőrzés, nyelvművelés feladatát: „Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a
nép beszél:ez az első s elengedhetetlen feltétel…Tiszteld s tanuld más mívelt népek nyelvét
is…de soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig
mívelni kötelesség”. (Kölcsey Ferenc: Paraineisis Kölcsey Kálmánhoz)
Milyen feladatot jelent ez a XXI. század emberének? Közhelynek számít, hogy a 21. század a
modern technika, az információ, a globalizáció százada. Valójában ez az, ami kijelöli a mi
feladatunkat. A kultúránk (irodalmi, anyanyelvi) megőrzése, ismerete, fejlesztése a fogódzó, a
stabilitásunk egyik alapja. „Biztos és állandó értékeket közvetít, kapcsolatot képes teremteni
és tartani múlt, jelen és jövő között, ezzel biztosítani tudja a kultúra folytonosságát és folyamatos megújulását. Nélkülözhetetlen az értékátadásban, az érzelmi élet gazdagításában, az
egyén kulturális önazonosságának kialakításában és megerősítésében, elősegíti az emberi és
társadalmi problémák megértését, más kultúrák megismerését, az előítéletek visszaszorítását.
Emellett olyan nyelvi ismeretek hordozója, melyek szükségesek a hatékony társadalmi kommunikációhoz, az önkifejezéshez, más műveltségi területek megismeréséhez, a tudás gyarapításához, a tanuláshoz.”(Várhidi G.)
Nem hagyható figyelmen kívül azonban az sem, hogy csökkent az olvasás népszerűsége az
ifjúság körében, illetve átalakultak az olvasási szokások is. A magyar nyelv és irodalom oktatását végző pedagógusok nap, mint nap szembesülnek ezzel a problémával. Komoly kihívást
jelent a motiváltság erősítése, hiszen ezen keresztül érhetjük el az irodalom iránti szeretet újbóli megerősödését. Azt is érzékeljük, hogy a hosszú évtizedeken keresztül kötelező jelleggel
tanítandó klasszikusok műveit, a tanulók mind nehezebben értik, fogadják be/el, ugyanakkor
– és ez rendkívül pozitív – egyre többen érdeklődnek a kortárs irodalom iránt. Napjainkban
létfontosságú feladat megtalálni a megfelelő egyensúlyt a kötelezően előírt tananyag, a tanár
és a diák igénye között. Minden nehézség ellenére mégis szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen bőséges anyagmennyiség áll rendelkezésünkre, hogy feladatunkat sikerrel megvalósíthassuk. A 6 évfolyamos képzést nem csupán arra kell felhasználni, hogy a (4 évfolyamos)
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gimnáziumi tananyagot 6 évre osszuk el, hanem arra is, hogy a diákok életkori sajátosságait
figyelembe véve, ha kell, napjaink éppen divatos olvasmányaiból kiindulva érjük el, hogy
befogadó, értő olvasóivá váljanak mind a klasszikus, mind a modern irodalomnak.
Az emelt szintű magyar nyelv és irodalom oktatása a tehetséggondozás felvállalásával
A 34/2008 (XII.12.)OKM rendelet tehetséggondozás kerettanterve számára megfogalmazta az
alapvető célokat, feladatokat. Ezek a következők:
„A tehetséggondozó tantervre épülő oktatási-nevelési folyamat legfontosabb szempontja az,
hogy diákban és tanárban egyaránt ébren tartsa a folyamatos szellemi megújulás, a klasszikus
és kortársi kultúrában való elmélyedés igényét. Lehetőséget kínál, hogy a tanár és tanulócsoportja érdeklődése, földrajzi helyzete, egyes aktuális kulturális események (például díjak, új
filmek, kiállítások) alapján is alakítsa a választható művek listáját és az órai tevékenységek
körét. Ezért tartalmaz ez a tanterv a korábbinál több szabadon választható művet, választható
fejezetet, a kizárólagos irodalomtörténeti megközelítés helyett kisebb történeteket (például
egy műfaj, egy jelenség történetét a kezdetektől máig). Cél, hogy az órákon közös értelmezőés alkotómunka folyjon.
A kerettantervben javasolt összeállítás az érettségi követelményrendszer mindkét szintjének
figyelembevételével készült. A tevékenységek és választható művek széles köre biztosítja az
önálló műértelmezés és tanulás kialakításához szükséges ismereteket, képességeket és attitűdöket a Nat kulcskompetenciáinak megfelelően. A kimeneti szabályozás során a tanulók a
megszerzett kompetenciákról adnak számot. A tehetséggondozás azzal válik teljessé, hogy
elegendő időt kap egy rendszerező, elmélyítő és szisztematikus ismétlés.
Célok:













képességek fejlesztése, az elsajátított ismeretek alkalmazásának igénye és módjai,
és ezek révén minél szélesebb körű személyiségfejlesztés,
a gondolkodási képességek, valamint az anyanyelvi, kulturális és szociális kompetencia párhuzamos fejlesztése (Nat kulcskompetencia: anyanyelvi kompetencia,
szociális kompetencia,
az esztétikai érzékenység, műértő képesség fejlesztése (Nat: esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőképesség),
civilizációs értékek és kulturális hagyományok közvetítése,
a jelenkor élő kultúrájához, eszméihez és formáihoz való kötődés kialakítása,
egymás mellett létező kulturális formák (nemzeti és regionális, „elit- és tömegkultúra”, nyomtatott és elektronikus, ifjúsági szubkultúrák) felismerése („megkóstolása”) (Nat: digitális kompetencia),
a nemzeti nyelvi és kulturális identitás kialakítása (a változó kánonok, a megkérdőjeleződő értékek korában is),
más nyelvek és kultúrák megismerésének elősegítése,
személyes értékek és érdekek színvonalas kifejezése, az ezzel kapcsolatos képességek és igény fejlesztése,
az önismeretre, önművelésre és önreflexióra való igény kialakítása (Nat kulcskompetencia: hatékony, önálló tanulás),
empátia és tolerancia kialakítása más magatartások, életformák, szociális helyzetek, meggyőződések iránt (Nat: szociális kompetencia),
problémaérzékenység, kérdésfeltevések képességének fejlesztése az önálló választás, befogadás és kritika igényének kialakításával (Nat kulcskompetencia: hatékony, önálló tanulás).
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Feladatok:

















a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges gondolkodási, önkifejezési, szövegértési
képességeket fejlesztő tevékenységek gyakorlása és az ezekhez szükséges tartalmak elsajátítása,
klasszikus és kortársi szövegek sokoldalú megközelítése,
vizsgálni a kortársiság, az élő hagyományok és a múlt kapcsolatát, összefüggéseit,
a művészetben ábrázolt egyetemes emberi élethelyzetek, döntési szituációk, erkölcsi dilemmák, magatartásformák, értékek, eszmék és gondolatok vizsgálata, értelmezése és megvitatása,
az irodalmi recepció tényezőinek vizsgálata, az irodalom megítélésében, befogadásában megjelenő többféle nézőpont megismerése által az önálló véleményformálás, a különféle kánonok, értékek személyes megítélésének gyakorlása
különféle szövegek elemzése során hiteles kérdések és válaszlehetőségek megfogalmazásával reagálni a diákok mindennapi életvilágára, egyebek mellett:
az elektronikus információözönre és
a vizuális kultúra különféle formáinak terjedésére;
az ifjúsági szubkultúrák mind szélesebb körű hatásaira;
a kulturális és nyelvi hátrány jelenségeire;
a manipuláció régebbi és újabb formáira, és
az információ szabadságának megtapasztalásából eredő előnyökre és veszélyekre,
(digitális kompetencia; szociális és állampolgári kompetencia),
gyakorolni a beszédértés, a beszéd, a szövegértés és a szövegalkotás formáit, műfajait a szóbeli és írásbeli megnyilatkozások különféle élethelyzeteiben,
rendszerezni, bővíteni, elmélyíteni a korábban megszerzett tudást a nyelv rendszeréről, társadalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, a magyar nyelv
szinkrón sajátosságairól és múltbeli változásairól,
hangzó és írott szövegek mellett az új kommunikációs formák különféle jelenségeinek ismerete, megértése, készség-szintű gyakorlati alkalmazása,
a nyelvtudomány módszereibe való betekintés, a meg nem válaszolható kérdések
megmutatása, a többféle megközelítés érvényessége által kitekintés a tudományos
élet világa felé is,és mindaz, ami a két tantárgy tanítása által elérendő célok megvalósítása érdekében elvégzendő.
Kiemelt fejlesztési feladatok








énkép, önismeret
hon- és népismeret
európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
a tanulás tanítása
testi és lelki egészség
Fejlesztési követelmények

Kulturált nyelvi magatartás:
 az életkornak megfelelő kommunikáció minden beszédhelyzetben,
 a beszédpartnerekkel való együttműködés képessége,
 a másként vélekedők álláspontjának megértése és tisztelete,
 a saját vélemény megvédése, illetve korrigálása,
 a kommunikációs zavarok fölismerése és képesség feloldásukra,
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a manipulációs szándékok fölismerése,
a verbális eszközök, illetve a szöveg- és mondatfonetikai eszközök valamint a nem
verbális kifejezés (testbeszéd) sikeres összehangolása,
a megfelelő stílus és nyelvi magatartás megtalálása a magán- és a nyilvános kommunikáció ismeretlen helyzeteiben is,
a regiszterváltás képessége.



Szövegértés:
 szövegek gondolatmenetének, jelentésszerkezetének feltárása, a szöveg szó szerinti és mögöttes jelentésének értelmezése,
 az elemzési jártasság színvonalának emelése a tanult leíró nyelvtani, szövegtani,
jelentéstani ismeretekkel,
 az elemzés kiterjesztése a szépirodalmi szövegek mellett a szakmai-tudományos,
publicisztikai, közéleti szövegek feldolgozására, értelmezésére is,
 a szövegek nyelvi-stilisztikai, retorikai sajátságainak megnevezése,
 a szövegek közti kapcsolatok vizsgálata, az azonos problémák különböző megközelítéseinek, a különféle értelmezések összehasonlítása és a velük kapcsolatos
önálló állásfoglalás.

Szövegalkotás:
 a szabatos fogalmazás követelménye,
 a személyiséget kifejező, egyéni stílus fejlesztése,
 a saját nyelvi teljesítmény megítélése,
 szövegtípusok a magánéleti és társas-társadalmi élet szóbeli és írásbeli megnyilatkozásában, valamennyi kommunikációs funkcióban (tájékoztató-ábrázoló, kifejező, meggyőző, felhívó, kapcsolatteremtő és -tartó);
 a korábban is gyakorolt közlésformák (elbeszélés, leírás, jellemzés) alkotásának,
használatának folyamatos fejlesztése,
 kellő szóbeli és írásbeli gyakorlat szerzése az érvelés technikájában,
 sokféle szövegalkotó tevékenység, például személyes élmények, belső képek fölidézése, játékos szövegátalakítás, publicisztikai műfajok művelése, kreatívproduktív gyakorlatok, valamint hosszabb fölkészülést igénylő tanulmány, pályázat, projektmunka alkotása.
A tanulási képesség fejlesztése:






a kapcsolatteremtés és az együttműködés képességének alakítása a társakkal, a
szöveggel,
a nyelvhasználat, a gondolkodás, a viselkedés és érzelemkifejezés összefüggéseinek megértése,
a kognitív képességek tevékenységekben való alakítása: a történeti gondolkodás, a
problémamegoldó gondolkodás,
a jelentésszintekre vonatkozó szövegelemzési eljárások, az indukció és dedukció, a
következtetés, az analízis és szintézis logikai eljárásainak alkalmazása,
különféle információhordozók (könyvtár, elektronikus könyvtár) használata, kellő
problémaérzékenységgel, kreativitással és önállósággal történő eligazodás az információk világában (digitális kompetencia),
az önképzés lehetőségeinek értékteremtő felhasználása.



A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete:
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a grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási jelenségek
önálló fölismerése, fogalmi szintű ismerete, a tanultak tudatos alkalmazása,
ismeretek a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi állandóság és változás
folyamatáról,
tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, történetének főbb korszakairól,
ismeretek a magyar nyelv és a magyar művelődés kapcsolatairól,
anyanyelvi ismeretek tudatos felhasználása az idegen nyelvek tanulásában.




Az irodalom és az olvasó kapcsolata:
 annak vizsgálata, milyen hatása és olvasatai lehetnek egy műnek a maga korában,
mik az érintkezési pontjai a kortársak műveivel, milyen a megítélése az utókorban,
 az irodalomolvasás élményszerűsége, a kapcsolatteremtés a tananyag és a tanulók
személyes életproblémái között,
 az irodalmi élményeknek nemcsak tárgyszerű, hanem kreatív, játékos feldolgozása,
 a művek tágabb kontextusban való látása, például egy-egy téma változatainak, más
művészeti ágakban való adaptációinak összehasonlítása,
 az önismeret, az önkritika folyamatos fejlesztése.

Az irodalmi műveltség elsajátítása:
 az irodalom folytonosságának és intertextuális létmódjának megismerése
 tájékozottság a kortársi és a klasszikus művek poétikai, műfaji, és tematikus kapcsolataiban,
 képesség a művek jelentéseinek, erkölcsi tartalmainak, esztétikai elemeinek megértésére, megfogalmazására a tanult fogalmak használatával szóban és írásban,
 tájékozottság az európai és a magyar irodalom történetében, kapcsolódási pontjaikban.”
A magyar nyelv tematikájának összeállítási szempontjai
A tantárgy az alapvető grammatikai ismeretek mellett a tágan értett nyelvi kultúrát képviseli:
a szövegértésre, a szövegmondásra, a szövegalkotásra, az írásbeli és szóbeli minőségi megnyilatkozásokra helyezi a hangsúlyt. A tanórákon a képesség- és tudásszintfejlesztés
egyidőben, egymást kiegészítve folyik. Fő törekvésünk tehát, hogy a tanítványok hatékonyan
tudjanak kommunikálni: tudják magukat pontosan, árnyaltan, hitelesen kifejezni a magánélet
és a közélet különböző területein, legyenek képesek megérteni másokat, rendelkezzek megfelelő érdekérvényesítő-, és ítélőképességgel. Fontos, hogy fejlődjön a szaktudományos ismereteket elsajátító, illetve az idegen nyelv tanulási képességük, jártasságot szerezzenek a nyelvészet szakterületein.
Alkotók és művek kiválasztásának szempontjai
Az irodalom tantárgy esetében megjelölt művek a választhatóság egyik lehetséges komponensei. A feldolgozásra kiválasztott műveket mindig a tanulók érdeklődési, életkori és értelmi
szintje határozza meg, ezért az ajánlott művek köre tetszés szerint bővíthető, változtatható.(Ezzel is indokolható, hogy egy mű több témakörnél is szerepel.) A helyi tanterv készítésénél célszerű figyelembe kell venni a „klasszikus” tanterv szerint haladók tematikáját, hogy ne
ismétlés, hanem más szempontú megközelítés, illetve új ismeretek, látásmód átadása történjen. ( Ezáltal a már tanult, vagy tanulandó klasszikus művek feldolgozása ugyanúgy lehetséges, mint például az azokkal intertextualitásba lépő kortárs szerzők alkotásai is. Pl. Petőfi –
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Petri György: Horgodra tűztél Uram, vagy Arany János: Toldi – Király Levente: Toldi visszatér) A tehetséggondozás az által válhat teljessé, hogy az olvasmányok kínálatként jelennek
meg, s a diákok számára egyéni választást, feldolgozást biztosítunk, illetve elegendő időt szánunk a rendszerezésre, ismétlésre( kronológiai, stílus- és műfajtörténeti, tematikai stb).
A tehetséges tanulók fejlesztéséhez készült tantárgyi program órakeretei
A heti óraszám:

7.
8.
9.
10.
11.
12.
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
4 óra
4 óra
4 óra
4 óra
4 óra
5 óra
Kerettantervi
óraszám szerint (3+1)
(3+1)
(3+1)
(3+1)
(3+1)
(3+1)

Az éves óraszám:
Kerettantervi
óraszám szerint

7.
8.
9.
évfolyam évfolyam évfolyam
148

148

148

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

148

148

128
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7. ÉVFOLYAM
magyar nyelv: heti 1 óra (éves óraszám: 37 óra)
irodalom: heti 3 óra (éves óraszám: 111 óra)
Magyar nyelv
Témakörök
Könyv és könyvtárhasználat
(4 óra)

Tartalmak
Verbális és audiovizuális,
elektronikus és digitális információhordozók.
Az anyaggyűjtés. A cédulázás

Helyesírásunk alapjai
(4 óra)

A magyar helyesírás alapelvei

Kommunikáció
(5 óra)

A kommunikációs folyamat
tényezőinek és funkcióinak
áttekintése. A magán- és a
nyilvános élőszóbeli és írott
kommunikáció, a dialogikus
és a monologikus forma különbsége.

Metakommunikáció
(3 óra)

Az emberi kommunikáció
nem nyelvi formái
A vizuális és a nyelvi jel, a
vizuális és a nyelvi kommu-

Tevékenységformák
Témafeldolgozás különböző
– verbális és audiovizuális
elektronikus és digitális –
információhordozók felhasználásával.
Az iskolában tanult anyag
kibővítése önálló könyvtári
kutatással, különböző típusú
dokumentumok (könyv, folyóirat, video, multimédia,
CD) kiválasztása, értékelése
és felhasználása megadott
vagy választott témában.
Verbális és nem verbális
(hangzó és képi) információk
célszerű gyűjtésének, rendszerezésének és felhasználásának gyakorlása. Az
információfelhasználás néhány normájának megismerése, alkalmazása (pl. a források megjelölése, az idézés
formai és etikai szabályai,
jegyzetek készítése).
A helyesírási rendszer, a szabályok ismerete és alkalmazása a mindennapokban.
A kommunikációs folyamat
összetevőinek felismerése.
Árnyalt, rugalmas alkalmazkodás a kommunikációs folyamat tényezőihez különféle
konkrét beszédhelyzetekben
Kreatív gyakorlatok kommunikációs műfajok alkotására
szóban és írásban
A nonverbális jelek felismerése, értékelése, helyes alkalmazásuk.
Más népek, kultúrák nem
10

Tömegkommunikáció
(14 óra)

Szövegértés-szövegalkotás
(5 óra)

nikáció
A nyomtatott, a rádiós és
televíziós, digitális információközvetítés meghatározó
műfajai, ezek nyelvi kifejezési formáinak, hatáskeltő
eszközeinek, képi eszközeinek azonos és különböző
jellemvonásai.

Az értelmes olvasás,
a lényegkiemelő jegyzetelési
és vázlatkészítési technikák
elsajátítása.
A fogalmazás lépései

Rendszerezés, ismétlés
(2 óra)

verbális jelei
A kommunikáció tényezőiről
és funkcióiról tanult ismeretek felhasználása a tömegkommunikációs műfajok értő
és kritikus befogadásában.
Tapasztalatok szerzése a manipulatív szándék felismerésében; kritikus magatartás a
téves ítéletekkel szemben.
Kreatív gyakorlatok tömegkommunikációs
műfajok
alkotására szóban és írásban,
a szöveg, a képanyag, a grafikai, tipográfiai eszközök
megfelelő elrendezésével.
Érteniük, reprodukálniuk kell
a tanulmányaik és művelődésük körébe vágó szövegeket.
Meg kell tanulniuk pontosan
fogalmazni a megadott kereteken belül (irányított fogalmazás), érzékelniük és érzékeltetniük kell az árnyalatnyi
különbségeket

Irodalom
Belépő tevékenységformák
Elsődleges feladat – az életkornak megfelelően – az anyanyelvi kompetencia fejlesztése. A
tanulók tudják értelmezni a kommunikációs helyzeteket, vegyenek részt aktívan a kommunikációs folyamatokban. Folyamatosan fejlődjön szövegértési és szövegalkotási képességük.
Megfelelő nyelvi kultúrával rendelkezzenek, szóbeli és írásbeli megnyilatkozásuk igényes és
tudatos legyen.
Az irodalom, mint művészet befogadásának megalapozása és fejlesztése történik a 7. illetve a
8. évfolyamon.
A cél az olvasás, mint műélvezet megtapasztalása, az olvasás iránti igény felkeltése, illetve
erősítése, felkészítés az irodalmi kifejezési formák felismerésére, megértésére, befogadására.
A költői nyelv sajátosságainak megfigyeltetése, megértésének megalapozása és fejlesztése.
Felkészítés az irodalmi műveltséghez tartozó ismeretek elsajátítására.
A kulturális és történeti másság felismertetése, megértése és erre épülő tisztelete.
Önálló ítéletalkotás társadalmi, történeti, morális és esztétikai kérdésekről, a vélemény érvelő
kifejtésének és védelmének képessége különféle kulturális, etikai, esztétikai normák és kultúrtörténeti ismeretek alapján.
A műalkotások aktív befogadása, igény és fogékonyság a műélvezetre.
A műalkotás fiktív létmódjának és a művészetek közötti átjárás felismertetése, megértése.
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Annak megfogalmazása, hogy a szöveg jeleiből az olvasás során hogyan jön létre a mű „lehetséges”, illetve „teremtett” világa. A metaforizálódás fölismerése. Az európai kultúra alapjait adó mitológiai történetek megismerése, jelentésük megértése. Különböző nyelvi eszközök
funkciójának fölismerése a versben – egy-egy nyelvtani eszköz mint versszervező elv, mint
domináns jegy jelentésteremtő szerepének megragadása. Ritmustényezők fölismerése és jelentése. Kísértetfejezetek” (a műben le nem írt, de kikövetkeztethető cselekményrészek) írása.
Megszakításos felolvasás mellett kifejleti jóslatok alkotása. Szövegközi (intertextuális) utalások, jelképes tárgyak és visszatérő motívumok fölismerésével az elbeszélő mű metaforikus
szintjének bemutatása. Az érdeklődés felkeltése szokatlan témájú és hangvételű művek befogadására. Beszélgetések, viták, kutatómunka aktuális kulturális eseményekről.
Fontos az életkori sajátosságokat figyelembe vétele, a rugalmasság az anyag kezelésében,
válogatásában, hiszen ebben az évben találkozunk először a tehetségígéretekkel!
Az órák egyszerre épülnek a tanári közlésre és a tanulói tevékenységre. A cél ez utóbbi erősítése, dominánssá tétele. A tananyag feldolgozásának elsődleges eszköze a feladatmegoldás,
amely történhet csoportmunkában vagy egyénileg. Ehhez alkalmazkodva az értékelés is lehetővé teheti többféle tevékenységfajta, képességszint figyelembe vételét.
Témakörök

Tartalmak

„Bevezetés a művészetekbe, a szépirodalomba”
(12 óra)

A művészet születése, kezdetei.
Művészet és irodalom.
Művész – műalkotás – befogadó.
Művészi érték, művészi
hatás
Megközelítések, értelmezési módok megismerése,
elsajátítása
Művészi és hétköznapi
szöveg, műnemek, műfajok, szövegfajták, az elbeszélői nézőpont, kompozíciós egység

Feldolgozásra, megismerésre ajánlott
szerzők és művek
A törzsi költészet, ősi ritmusok továbbélése.
A költészet kezdeti.
Ősi magyar hiedelemvilág emlékei népszokásainkban.
Mesék-modern mesék stb
A téma feldolgozására alkalmas művek
tetszés szerint

varázsénekek, szertartászenék, ráolvasások, kiszámolók, mondókák, fabulák,
Grimm-mesék.
A művészet születés (Trencsényi Borbála) Trencsényi Borbála: Az értelemig és
tovább című tankönyv szövegei: Dino
Buzatti:Megszólítások, Kosztolányi Dezső: Aurelius, Arany János: Tetemre
hívás, A tudós macskája,Weöres Sándor:
Az éjszaka csodái, Lewis Caroll: A
Gruffacsór, Örkény István: Leltár, Lázár
Ervin: Költői verseny
Műnemek és műfaj- Műnem és műfaj fogalmá- Szabad válogatás a klasszikus és kortárs
ok
nak tisztázása.
művekből, akár a tanulók előzetes isme(8 óra)
Műfaji ismeretek megala- reteire hagyatkozva is.
pozása
Könyv és film
Népszerű irodalom.
Ajánlott felhasználni a tanulók korábbi
Napjaink könyv- és Ifjúsági irodalom.
olvasmányélményeit, napjaink könyv- és
filmsikerei
Könyv és film kapcsolata, filmsikereit
(10 óra)
Irodalmi alkotások meg- Érvényesíteni lehet a történetiséget is:
12

filmesítésének kérdési Művészetek közötti átjárás
A film formanyelvének
megismerése
Költészet és játék
vagy A magyar
gyermekvers
(5 óra)

Játék a hangokkal, rímjátékok, ritmusjátékok, képvers
A gyermekköltészet születése, gyermekversek népszerűsége

Mítoszok
(8 óra)

Betekintés különböző népek mítoszaiba.
A mítosz és mitológia fogalma
A mítoszok továbbélése
Napjaink mítoszai
Visszatérő motívumok,
azonosságok és különbségek felismerése, dramatizálás

A klasszikus míto- Az antikvitás mint az eurószok világa
pai irodalom egyik forrása;
(12 óra)
archetípusok felismerése:
beavatás, átváltozás, alvilágjárás, utazás – bolyongás, születés – halál.
Klasszikus mitológiai történetek megismerése.

pl. Jókai -,Móricz-, Karl Mai-, Verneregény és megfilmesítése, …egészen a
Harry Potterig, a Gyűrűk Uráig vagy a
Narnia krónikája…
A detektívregény/film
Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek (részlet) Kosztolányi dezsőné: Karinthy és
Kosztolányi játékai Weöres
Sándor:Hangcsoportok,Lewis
Caroll:
Szajkóhukky, Szilágyi Ákos: Hülyézis,
Szilágyi Domonkos: Haláltánc-szvit,
Weöres Sándor: Keresztöltés, Ch
Morgenstein: A hal éji éneke, G.
Appolinaire: A megsebzett galamb és a
szökőkút, Juhász Ferenc: vers Juhász
Balázsnak…
Weöres Sándor, Gazdag Erzsi, Nemes
Nagy Ágnes, Kányádi Sándor, Kiss Anna, Nagy Bandó András gyermekversei
Mesék és mítoszok, mítoszok a világ
keletkezéséről, az ember teremtéséről,
sumér történetektől az indiai történetekig.
Mitológia szöveggyűjtemény
A mítoszok világa sorozat könyvei

A görög-római mitológia történetei (teremtéstől az istenek viselt dolgaiig…)Pl:
Trencsény_Waldapfel könyvének felhasználásával, v R. Graves…, Nemere
István:Római regék és mondák
Részletek Homérosz és/vagy Vergilius
eposzaiból, Varró Dániel: Túl a Maszathegyen, X. ének; Hésziodosz: A világkorszakok (Munkák és napok), Ovidius:
Átváltozások (részletek, például Pygmalion, Midas, Orpheusz, A labyrinthus,
Narcis, Daphne), és legalább három 20.
századi mű, például az alábbiak közül:
Kavafisz: Ithaka, Vas István: Ulysses
kimaradt kalandja, Rába György: A hajós hazatérése, Kovács András Ferenc:
Odüsszeusz depressziós, Orbán Ottó:
Homérosz harsány himnusza, Oravecz
Imre: Hopik könyve (részletek),
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A Biblia világa
(18 óra)

A Biblia mint az európai
irodalom egyik forrása –
szemelvények.
A Biblia jelenléte a világhálón.
A Biblia egyes témáinak és
motívumainak továbbélése
az irodalomban.

Teremtéstörténet, Káin és Ábel, Bábel
tornya vagy Noé, Ábrahám és Izsák,
József, Énekek éneke (részletek), részletek egy evangéliumból, Pál apostol szeretethimnusza
Thomas Mann: A törvény, Kosztolányi:
Káin, Dsida Jenő: Nagycsütörtök, Füst
Milán: Mózes számadása, Bodor Ádám:
Egy rossz kinézésű ember, Pilinszky
János: Harmadnapon, A tékozló fiú keresése, Karinthy Frigyes: Barabbás, ,
Krúdy Gyula: Szindbád útja a halálnál,
Tamási Áron: Kányák a templomban
Zsoltárok és himnu- A zsoltár típusai.
Zsoltárok könyve: 23. zsoltár, a 42. zsolszok (10 óra)
tár fordításai és parafrázisai (Szenczi
M.A., Balassi Bálint), Füst Milán: Zsoltár;
Antik, középkori és 19-20. Sappho: Aphroditéhez; Todi: Stabat
századi himnuszok.
Mater, Ómagyar Mária siralom, Naphimnusz vagy Dies irae, Kölcsey:
Himnusz – Ady Endre: Nekünk Mohács
kell, József Attila: Bukj föl az árból,
Nagy László: Himnusz minden időben
Egy próféta
A prófétai szerep változatai Jónás könyve, Babits: Jónás könyve
(5 óra)
A középkor két arca A középkori világkép és Néhány részlet az Isteni színjátékból
(10 óra)
művészet jegyei Dante és (például I. ének, A Pokol kapuja, OdüszVillon műveiben
szeusz utolsó útja); 3-4 Villon mű (pélA műfordítás lehetőségei
dául Ballada tűnt idők asszonyairól, Ballada, melyet édesanyja kérésére készített, Apró képek balladája, Haláltánc –
részlet a Nagy testamentumból)
Rendszerezés, ismétlés ( 13 óra)
Memoriter
Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább 3 vers és egy 15–20 soros epikai
vagy drámarészlet), az idézetek célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő alkalmazása. A
megtanulandó szövegek között minden esetben legyen legalább egy kortárs mű vagy műrészlet is.
A továbbhaladás feltételei
A diákoknak el kell sajátítaniuk az értelmes olvasás képességét, a lényegkiemelő jegyzetelési
és vázlatkészítési technikákat; vagyis érteniük, reprodukálniuk kell a tanulmányaik és művelődésük körébe vágó szövegeket.
Meg kell tanulniuk pontosan fogalmazni a megadott kereteken belül (irányított fogalmazás),
érzékelniük és érzékeltetniük kell az árnyalatnyi különbségeket.
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A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat.
A címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő szabatos fogalmazás.
A tömegkommunikáció gyakori műfajairól, eszközeikről és hatásukról szerzett alapvető ismeretek birtokában véleményalkotás, kritikus magatartás befogadásukban.
Tudniuk kell használni a különböző – értelmező, szinonima, idegen nyelvű stb. – szótárakat,
kézikönyveket, a könyvtári szolgáltatásokat az elektronikus adathordozókat.
Legyenek tisztában a műnemek, műfajok alapvető sajátosságaival.
Tudják megkülönböztetni a szó szerinti és a metaforikus jelentést.
Tudjanak egy adott műről önállóan véleményt formálni.
Tájékozottság szerzése a mítoszok világában. Bibliai történetek ismerete.
Munkájukban tudják a különböző kézikönyveket használni.
Képesek legyenek a szövegformálás különböző eszközeinek használatára.
Tudjanak fogalmakat alkalmazni egy adott mű leírásában, értelmezésében.
A memoriterek értő előadása. Az adott művek értő befogadása
Egyszerűbb dialogikus formák megismerése.
Az olvasott műben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, emberi kapcsolatok felismerése,
megértése.
A szó szerinti jelentésen túl a művek lehetséges üzeneteinek megértése.
Vélemények megfogalmazása az adott művek lehetséges üzeneteivel kapcsolatban.
Kellő tempójú, a szöveg megértését biztosító olvasás, felolvasás.
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8. ÉVFOLYAM
magyar nyelv: heti 1 óra (éves óraszám: 37 óra)
irodalom: heti 3 óra (éves óraszám: 111 óra)

Magyar nyelv
Témakörök
Tartalmak
Nyelv, nyelvtan, nyelvhasz- A nyelv mint elemek és szanálat
bályok rendszere.
(4 óra)
Természetes és mesterséges
nyelvek.
A nyelvtan mint az anyanyelvtudás modellje.
A nyelvhasználat mint az
(anya)nyelvtudás
alapján
megvalósuló, nem nyelvi
normatívák által is befolyásolt gyakorlat.

Hangtani elemzések
(4 óra)

A magyar nyelv fonémarendszere.
A
fonémák
jelentésmegkülönböztető szerepe.
Hangtani és fonológiai szabályok.
Fonémák a nyelvjárásokban.
A nyelvjárások
legfőbb
hangtani sajátosságai.

Tevékenységformák
Nyelv, nyelvtan (grammatika) és nyelvhasználat kapcsolatának értelmezése példákkal.
Az anyanyelvtudás tartalmának feltárása gyűjtő és rendszerező munkával.
A nyelv különböző szintjei
közötti kapcsolat értelmezése
szóalakok és mondatok alkotásával.
Nyelvtani szabályokra vonatkozó hipotézisalkotás.
A hipotézisek ellenőrzése,
pontosítása konkrét nyelvi
anyagon végzett megfigyeléssel, kísérletezéssel.
A természetes és a mesterséges nyelvek sajátosságaira
vonatkozó gondolatok megfogalmazása. Nyelvészeti és
egyéb modellek összehasonlítása.
Megfigyelések a nyelv használatát befolyásoló társadalmi, pragmatikai tényezőkről.
Szabályok, normák, tendenciák, összefüggések felfedezése és megfogalmazása.
A magyar nyelv fonémarendszerének fölismerése a szavak és szóalakok felépítésében.
A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében készség
az önálló hibajavításra, önkontrollra.
A helyesírási szótár használata.
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Szófaji és alaktani elemzések
(14 óra)

A magyar nyelv alaktani típusa.
A magyar alaktani sajátosságainak megítélésében vitában
álló nyelvészeti iskolák eltérő megközelítése, a szembenálló nézetek, érvek összevetése.
(Az eltérő fogalomkészlet
mögött eltérő nyelvészeti
elméletek állnak.)
A szófaj fogalma, a szófaji
kategorizálás lehetőségei.
Általános grammatikai viszonyok (például határozottság, idő, mód, eset) alaktani
megjelenése a magyarban.
Jelentéselemek; a hangalak
és jelentés viszonya, jelentésmező.
Rokonértelműség,
többjelentés a szavak, a szóelemek szintjén.

Mondattani elemzések
(8 óra)

A magyar mondattan kutatásában vitában álló nyelvészeti iskolák eltérő megközelítése, a szembenálló nézetek,
érvek összevetése.
(Az eltérő fogalomkészlet

A
helyesírás
kiejtéstükröztető
lehetőségeinek
ismerete és felhasználása.
A szövegfonetikai eszközök
szerepének fölismerése és
igényes alkalmazásuk különféle szövegek értelmezésében, felolvasásában, memoriterek előadásában.
A hangszimbolika értékelése
és alkalmazása a nyelvi expresszivitás szolgálatában.
Szabályok, normák, tendenciák, összefüggések felfedezése és megfogalmazása
A morfémák jellemzőinek
megállapítása, csoportokba
sorolásuk,
sorrendiségük
szabályai.
Gyakorlatok az elemek (szóelemek, szavak), valamint a
szerkesztési módok szerepének megfigyelésére a jelentésben szó- illetőleg mondatalkotással.
Gyakorlatok a magyar ige
alakrendszerének (például az
ikes ragozás kiveszőben levő
alakjai) felhasználására.
A szófajok osztályozási
szempontjainak áttekintése,
rendszerezése, a határesetek
értelmezése.
Rokonértelműség, többjelentésűség vizsgálata. A homonímia és szinonímia forrásának felismerése és rendszerezése a nyelv különböző szintjein
A szójelentés motiváltságának vizsgálata.
A
helyesírás
értelemtükröztető
lehetőségeinek
ismerete és felhasználása.
Szabályok, normák, tendenciák, összefüggések felfedezése és megfogalmazása
Elemi
és
nem
elemi
szerkesztettségű mondatok
ábrázolása, jelentésük meg17

mögött eltérő nyelvészeti
elméletek állnak.)
A magyar mondatszerkezet
és a bővítmények szerkezetét
kialakító szabályok. A vonzatviszony.
A mondattani funkciók szerkezeti helye és szemantikája.
Az igekötő helye, aspektusjelölő funkciója.
A mondat modalitása.
Az összetett mondatok főbb
típusainak szerkezeti felépítése és szemantikai tartalma.
Rokonértelműség,
többjelentés a mondatok
szintjén. A szöveg központozása.
Alá- és mellérendelés a szavak és a mondatok szintjén.
A magyar nyelv szórendi és A magyar nyelv szórendi
alaktani típusa
típusa.
(5 óra)
A magyar szórend logikairetorikai szerepe.
Hangsúly, hanglejtés és jelentés.
Az aktuális tagolás.

Szövegértési, szövegalkotási
gyakorlatok(2 óra)

adása.
A magyar nyelv mondatainak
és szintagmáinak szórendjét
kialakító szabályok felfedezése és alkalmazása.
A mondatszerkezet megjelenítése ágrajzzal. Vonzattal
rendelkező szavak vonzatkeretének összehasonlítása.
Nominalizációval, jelzősítéssel, mondatbeágyazással és
mellérendeléssel
kifejezett
állítások egymásba alakítása,
szituációba illesztése.
Grammatikai és szituatív
jelentések, rokonértelmű és
többjelentésű
mondatok
vizsgálata.
Szórendi változatok jelentésének összehasonlítása.
Szórendi homonímiák elemzése.
Gyakorlatok a szórend, a
hangsúly, a hanglejtés és a
mondatok logikai-retorikai
szerkezete közötti összefüggés felismerésére és alkalmazására.
Ismert és új közlés elkülönítése a mondatban.
Topik, komment és fókusz.
Morfológiai és szórendi tipológia, nyelvtípusok.
A tartalmazott információmennyiség
szempontjából
hibás (például redundáns,
elkalandozó, semmitmondó,
hiányos) szövegek értelmezése, javítása.
A mondathangsúllyal és
hanglejtéssel kifejezett logikai-retorikai információ megjelenítése az írott szövegben
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Irodalom
Belépő tevékenységformák
Ismeretek szerzése és megfogalmazása a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról, a
szerző, a mű, az olvasó történetileg változó kapcsolatáról, az irodalom és az olvasóközönség
történeti alakulásáról. Néhány alapmű kortársi és utókori hatásának, olvasatainak önálló ismertetése. Az újonnan szerzett műfaji ismeretek, fogalmak biztos alkalmazása a műértelmezésben. Az olvasott művek elhelyezése különféle kontextusokban, például a magyar irodalom
történetében, az alkotó életpályájában, egy hagyomány történetében.
Az átirat mint jellegzetes irodalmi forma értékelése, értelmezése. Epikus és lírai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának, esztétikai hatóelemeinek feltárása különböző szövegelemző
eljárásokkal, műfajelméleti ismeretek alkalmazásával.
A tanult epikus művekben a szereplők rendszerének, társadalmi és lélektani motivációjának
bemutatása. A művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták azonosítása. Az értékrend és a beszédmód összefüggéseinek vizsgálata. Az elemzés során a nyelvi nézőpont, a látókör és az értékelési pozíció vagy ideológiai nézőpont megkülönböztetése. Rég és mai irodalmi, művészeti kiadványok, folyóiratok megismerése. Helytörténeti ismeretek szerzése.
Témakörök

Tartalmak

A felnőtté válás problematikájának megjelenése a magyar irodalomban
(10 óra)

Határhelyzetek, mint irodalmi motívum megjelenése.
A felnőtt lét ismérvei, a felnőtté válás ára.
Szerepek és normák

Az anakreoni hagyomány
(14 óra

Egy poétikai hagyomány
története kialakulásától korunkig

Horatius noster és/ vagy az
óda műfajának alakulása
(18 óra)

Egy poétikai hagyomány
története kialakulásától korunkig
Egy műfaj története

Feldolgozásra, megismerésre
ajánlott szerzők és művek
Kosztolányi: A kulcs, Karinthy: Találkozás egy fiatalemberrel, Csáth Géza: A
varázsló kertje, Szabó Magda: Abigél, Takács Zsuzsa:
Jancsi és Juliska
Anakreon: Engem a szerelem, Gyűlölöm, Reggelizem,
Töredék a halálról, Csokonai:
A boldogság, Tartózkodó
kérelem, Az alvó Lillára, Az
anákreoni versek, Vas István:
Piroska, Csúnya szeptember,
Korán sötétedik, Kibírta,
néhány vers Géher István
Anakreoni dalok című kötetéből
Horatius: Thaliarcushoz,
Licinius Murenához, Berzsenyi: Horác, Osztályrészem,
Arany János: Kertben, Babits
Mihály: A gazda bekeríti
házát, Petri György: Horatiusi
vagy Berzsenyi, Vörösmarty
Mihály Petőfi Sándor művei,
Arany János: Rendületlenül,
Juhász Gyula: Himnusz az
emberhez, Kosztolányi: Mar19

A magyar anekdotikus hagyomány és/vagy A magyar
novella történetéből
(18 óra)

Egy nem irodalmi műfaj irodalmi alakváltozatai
Egy műfaj élete

Az irodalom színterei, intézményei régen és ma
(12 óra)

Színház, folyóiratok, könyvkiadás, kávéház, rádió, tv,
internet; irodalmi műhelyek,
társaságok; az irodalom és a
kritika nyilvános fórumai
(saját régió is
Debrecen szerepe a magyar
irodalom történetében
Irodalmi folyóiratok napjainkig
Debrecen kulturális élete
napjainkban
Archetípusok, archetipikus
helyzetek tudatosítása.
Motivikus szerkesztés.
Regény műfaji jellemzői.
Denotatív, konnotatív jelentés.
Jellemformálás.

Debrecen és az irodalom
kapcsolata
(12 óra)

Kaland és utazás Kalandos történetek vagy A
jelenéből kihullott ember
(Egy motívum a 19.századi
magyar irodalomban)
(16 óra)

cus Aurelius, József Attila: A
város peremén
– Mikszáth Kálmán: A gavallérok vagy Beszterce ostroma és novellák, Krúdy Gyula: Egy jeles mulattatóról
vagy A legnagyobb bolond
vagy Jellegzetes úriember a
keresztanyám falujából,
Kosztolányi Dezső: Április
bolondja vagy Esti Kornél X.
fejezete, Esterházy Péter:
Anekdot (A kis magyar pornográfiából)
- legalább négy 4 szerzőtől 6
novella, például Mikszáth,
Gozsdu Elek, Petelei István,
Tömörkény István, Móricz,
Krúdy, Karinthy, Kosztolányi, Csáth Géza, Gelléri Andor Endre, Tamási Áron,
Nagy Lajos, Sánta Ferenc,
Művek: Boccaccio: Sólyom
feláldozása, Gogol: Az orr,
Csehov: Aludni szeretnék,
Móricz: Hét krajcár,
Karinthy: Találkozás egy
fiatalemberrel, Örkény: Ballada a költészet hatalmáról.
Szemelvények programadó
írásokból, vitákból
A Nyugat jelentősége
Kóstoló néhány mai folyóirat, honlap, kiadó, kulturális
műsor kínálatából
A Református Kollégium
diákjai(Csokonai….), Debrecen szülöttjei(Tóth árpádtól
Szabó Magdáig)
Kortárs debreceni költők (pl.
Borbély Szilárd)
Homéroszi eposzok, Swift:
Gulliver (1–2. könyv), Voltaire: Candide,
Defoe:Robinson, választható
Jókai-regény,Verne: Kétévi
vakáció, Rejtő Jenő-mű,
Szerb Antal:Pendragon legenda vagy a tanulók választotta kalandregény
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Gyulai Pál. Egy régi udvarház utolsó gazdája, Mikszáth
Kálmán: Beszterce ostroma,
Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes

Ismétlés, rendszerezés
(10 óra)
Memoriter

Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább 3 vers és egy 15–20 soros epikai
vagy drámarészlet), az idézetek célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő alkalmazása. A
megtanulandó szövegek között minden esetben legyen legalább egy kortárs mű vagy műrészlet is.
A továbbhaladás feltételei
A nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi
megnevezése, rendszerezése.
A beszédhang és a fonéma kapcsolatának értelmezése, a legfőbb hangtani szabályok ismerete,
az azokhoz való alkalmazkodás (szükség szerint) szóban és írásban.
Morfológiai és mondattani ismeretek alkalmazása nyelvi anyagok elemzésében.
A magyar helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási készség.
Jegyzet és vázlat készítése írott szövegről, előadásról.
Ismerniük és alkalmazniuk kell a bevezetett nyelvtani fogalmakat, kategóriákat, összefüggéseket és szabályokat a jeltan, a hangtan, az alaktan, a mondattan, a frazeológia köréből.
Jártasság a szövegelemző eljárásokban. Az olvasott szépirodalmi szövegek szó szerinti és
többletjelentésének megkülönböztetése.
Epikai, lírai formák, műfajok azonosítása, idő-, tér- és cselekményszerkezet bemutatása, az
elbeszélői nézőpont, a beszédhelyzet értelmezése.
Archetípusok, motívumok, műfajok, poétikai sajátosságok felismerése, értelmezése.
A téma hagyományainak és változatainak felismerése.
Néhány lírai műfaj jellegzetességeinek felismerése. A lírai kompozíció meghatározó elemeinek (beszédhelyzet, verselés, ismétlődés) megnevezése.
Az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés megkülönböztetése, néhány alapvető versforma ismerete.
Kapcsolatok fölidézése a kortárs és a klasszikus, valamint az európai és a magyar irodalmi
alkotások között. A novella műfaji jellegzetességeinek megismerése.
Folyóiratok ismerete, használata. Helytörténeti alapismeretek megszerzése.
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9. ÉVFOLYAM
magyar nyelv: heti 1 óra (éves óraszám: 37 óra)
irodalom: heti 3 óra (éves óraszám: 111 óra)
Magyar nyelv
Témakörök
A szöveg szerkezete
(10 óra)

Tartalmak
A szöveg és a mondat.
A szöveg felépítése, a szövegegységek.
A szöveg szintaktikai szintje,
a szövegösszefüggés grammatikai kapcsolóelemei.
A logikai kapcsolat, a hiány
összetartó szerepe.

Tevékenységformák
Szövegek
mikroés
makroszerkezetének feltárása: bekezdések, utalások,
kapcsolatok,
egyeztetések
szerepének vizsgálata, értékelése.
Különféle tartalmú, publicisztikai,
szakmaitudományos, közéleti, gyakorlati
szövegek
önálló
elemzése szerkezetük és szövegegységeik logikai kapcsolatainak bemutatásával.

A szöveg jelentése
(10 óra)

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

Különféle tartalmú, publicisztikai,
szakmaitudományos, közéleti, gyakorlati
szövegek
önálló
elemzése szerkezetük, témahálózatuk, jelentésrétegeik és
szövegegységeik
logikai
kapcsolatainak bemutatásával.
A szórend, az aktuális tagolás és a jelentés összefüggésének figyelembevétele.
A koherencia szempontjából
hibás szövegek javítása előre- és visszautalással, kihagyással.
Nem megfelelő kifejtettségű
szövegek javítása.
Gyakorlatok a köznyelvitől
elütő (például régies, elliptikus, bonyolult mondatszerkezetű) szövegek megértésére.
Szövegátalakítás hangnemés nézőpontváltással, tömörítés megadott terjedelemben,
szövegfeldolgozás megadott
22

Szövegtípusok
(12 óra)

Elbeszélés, leírás, levél műfaji jellemzőinek összefoglalása és rendszerezése.
A hallgató igénye, a beszélő
lehetőségei a különféle szövegfajtákban.
Az értekezés, tanulmány,
pályázat kidolgozásának állomásai, stiláris jellemzői.
Hivatalos írásművek: meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz
is követelményei.

Könyv- és könyvtárhaszná- A könyvtári katalógusok,
lat
számítógépes adatbázisok, az
(4 óra)
internet szerepe az információszerzésben, témák feldolgozásában.
A forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei.

Ismétlés (1 óra)

kérdések, szempontok alapján.
A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvváltozatok szókincsének, elem- és
szabálykészletének tudatos
használata.
A stílusváltás képességének
bizonyítása változatos témájú
és műfajú szóbeli megnyilatkozással különböző kommunikációs helyzetekben.
Szövegek műfaji, tematikus,
motivikus stb. kapcsolatainak
és különbségeinek fölismerése és értelmezése.
Hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz)
jellemzőinek ismerete és
önálló szövegalkotás e műfajokban.
Önálló szövegalkotás (kézi
és digitális) az elbeszélés,
leírás, levél, értekezés, pályázat, kritika műfajaiban.
Különféle tantárgyak feladatainak megoldása változatos
közlésformákban és szövegfajtákkal: definíció, magyarázat, kifejtés, osztályozás,
összefoglalás.
Az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a
könyvtári katalógusok, bibliográfiák használata mellett a
számítógépes adatbázisokkal,
az internet kínálta lehetőségekkel.
A megfelelő információk
kiválasztása, rendszerezése,
egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása.
Az információfeldolgozás, az
idézés technikai szabályainak
és etikai normáinak ismerete
és alkalmazása.
Prezentáció
(ppt.
vagy
egyéb) készítése
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Irodalom
Belépő tevékenységformák
Epikus, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának, esztétikai hatóelemeinek
feltárása különböző szövegelemző eljárásokkal, műfajelméleti ismeretek alkalmazásával.
(A dráma műfajai.)
A komikum forrásainak és változatainak meg-illetve felismerése, komikumelméletek.
A tanult epikus és drámai művekben a szereplők rendszerének, társadalmi és lélektani motivációjának bemutatása.A művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták azonosítása.Az értékrend és a beszédmód összefüggéseinek vizsgálata. A művek műfaji természetének
megfelelő szövegfeldolgozási eljárások használatának elmélyítése.
Motivikusság az epikus, lírai és drámai művekben. Témák megjelenése és továbbélése különböző korokban (jelentésmegtartás és jelentésmódosulás).
Témakörök

Tartalmak

A magyar irodalom kezdetei
(13 óra)

Portrék a magyar reneszánsz
és barokk irodalmából

Nemzet és költészet
(18 óra)

A nemzet fogalmának történelmi változásai
Mi tesz közösségé egy nemzetet
A hazához való ragaszkodás
költői megfogalmazása különböző történelmi korokban.
A versek műfajának és szövegszervező
elvének felismerése, szóképek és retorikai alakzatok
felismerése és
funkciójuk megállapítása

Feldolgozásra, megismerésre
ajánlott szerzők és művek
Janus Pannonius és Balassi
Bálint néhány verse; részletek a Szigeti veszedelemből
Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz I. II., Kölcsey Ferenc:
Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi
második éneke, Huszt, Vörösmarty Mihály: Szózat, Az
emberek, Előszó,
Petőfi Sándor: Nemzeti dal,
Világosságot!, Respublica,
Európa csendes...,
Ady Endre: Nekünk Mohács
kell, Föl- földobott kő, Magyar
jakobinus dala, A magyar
Ugaron,
A fajok cirkuszában, Az eltévedt lovas,József Attila:
Hazám, Elégia, Radnóti Miklós: Nem tudhatom, Illyés
Gyula:Nem volt elég, Márai
Sándor:
Halotti
beszéd,
Utassy
József:Magyarország!,
Orbán
Ottó:Magyarság,
Melyben Balassi módján
fohászkodik, Kányádi Sándor:Vannak
vidékekElőhang, Kovács András
Ferenc: Magna Hungaria
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A szerelem költészete:a nép- Egy téma változatai: művek a
daltól napjaink költészetéig
klasszikus magyar irodalom(12 óra)
ból és a mindenkori jelen
országos és regionális folyóirataiból (legalább 6 vers)

Istenes versek
(12 óra)

Egy téma változatai: művek a
klasszikus magyar irodalomból és a mindenkori jelen
országos és regionális folyóirataiból (legalább 6 vers)

Az emberi jellem összetettsége a tragédiák tükrében
vagy Tragikus szerelmek a
színpadon
(10 óra)

A tragédia eredete
Az európai kultúra alapkérdéseinek megjelenése a művekben
Az erkölcs és hatalom

„Történelmi regény”
(12 óra)

A drámák hasonlóságainak
és különbözőségeinek elemzése, a véletlennek,
mint dramaturgiai szervezőerőnek a felismerése, a drámai tetőpont felismerése.
Két nagyepikai mű értelmezése: a regényidő és a keletkezési idő kérdéshorizontjainak összeolvadása (Miért
fordultak az írók a múlt eseményeihez, és miért fontos a
ma írója számára történelem?)

Júlia szép leány, Elment a két
lány, – Balassi, Vörösmarty,
Petőfi, Vajda, Ady Endre,
József Attila, Tóth Árpád,
Juhász Gyula, Kosztolányi,
Szabó Lőrinc, Weöres Nagy
László, Nemes Nagy Ágnes,
Petri György; dalszövegek
- Balassi, Berzsenyi: Fohászkodás, Ady, Babits Mihály,
József Attila, Pilinszky, Nemes Nagy Ágnes: Istenről –
Hiánybetegségeink
legnagyobbika, Petri György: A
megváltás hátulütői vagy
Őszi nagytakarítás
Szophoklész és Shakespeare
művei
kortárs művek
összehasonlító drámaelemzés,
pl: Shakespeare: Rómeó és
Júlia, Schiller: Ármány és
szerelem

Szabadon választott történelmi regény a XIX. századból.
illetve: Eco: A rózsa neve
vagy H. Hesse: Narcisz és
Goldmund vagy egy mai
magyar regény (például Szilágyi István: Hollóidő, Darvasi László: A könnymutatványosok legendája, Márton
László:
Testvériség
I.,
Rakovszky Zsuzsa: A kígyó
árnyékában, Háy János:
Dzsigerdilen, Spiró György:
Fogság)
A komikum forrásai és válto- A
komikum
forrásai- Karinthy Frigyes. Tanár úr
zatai
komikumelméletek.
kérem, Czakó Gábor: A tu(18 óra)
A komikum változatai (hu- dás öröklése, Örkény egypermor, szatíra, irónia, gro- cesek,
teszk).
A komikum megjelenése Komikus eposzok: Petőfi
epikus és drámai művekben. Sándor:A helység kalapácsa
25

Rendszerezés, ismétlés
(16 óra)

Egy komédia színpadon vagy Komédiák:
filmen vagy operában
Arisztophanész vagy Plautus
vagy Molière, Shakespeare,
esetleg Beaumarchais, esetleg Csokonai, Gogol vagy
Jarry vagy Mrozek vagy egy
mai magyar komédia (Egressy Zoltán, Hamvai Kornél,
Tasnádi István, Kárpáti Péter, Háy János, Spiró
György)

A továbbhaladás feltételei
Ismerniük és alkalmazniuk kell a bevezetett nyelvtani fogalmakat, kategóriákat, összefüggéseket és szabályokat a szövegtan köréből. Jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat
kiemelése, tömörítés megadott terjedelemben, szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján.
Szövegek önálló elemzése szerkezetük, témahálózatuk, jelentésrétegeik és szövegegységeik
logikai kapcsolatainak bemutatásával. A szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése a
szövegek értelmezésében. Hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás
ezek gyakori műfajaiban. Tudniuk kell használni a különböző szótárakat, kézikönyveket, a
könyvtári szolgáltatásokat az elektronikus adathordozókat.
Az órai eszmecserékben és az irodalmi művekben megjelenő álláspontok követése, az eltérő
vélemények megértése, újrafogalmazása.
A kifejezésmódok, stíluseszközök megfigyelése, értelmezése: a megbeszélt művek értelmezésének világos összefoglalása.
Tudásanyag megfogalmazása a magyar és a világirodalom kiemelkedő műveiről szabatos
fogalomhasználattal, önálló vélemény, értelmezés kifejtésével.
A tanult irodalomtörténeti poétikai jellegzetességek felismerése és szerepük értelmezése.
Az olvasott epikai, lírai és drámai művek jelentésrétegeinek tárgyszerű ismertetése.
A dráma műfaji jellegzetességeinek felismertetése. A dráma szövegtípusainak megismertetése.
Képesek legyenek drámai műveket önállóan olvasni. Annak tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása. Az olvasott művekben megjelenített élethelyzetek, emberi kapcsolatok felismertetése, megértetése. A művekben megjelenített erkölcsi kérdések és motivációk, magatartásformák felismerése és megértése. A fogékonyság elmélyítése a részvétre, az igazságra. A „rólam van szó” élményének tudatosítása.
Fogékonyság kialakítása a tragikumra, a pozitív érzelmekre, a derűre, a szépségre.
Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum felismerése.
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10. ÉVFOLYAM
magyar nyelv: heti 1 óra (éves óraszám: 37 óra)
irodalom: heti 3 óra (éves óraszám: 111 óra)
Magyar nyelv
Témakörök
Tartalmak
Jeltani és jelentéstani alapfo- A jelek fajtái
galmak
A jelentés létrejöttének fo(5 óra)
lyamata, a jelentésszerkezet.
Hangalak és jelentés kapcsolata

Stílus a mindennapi nyelv- Stíluselem, stílushatás, állanhasználatban
dó és alkalmi stílusérték.
(12 óra)
Nyelvhelyességi vétségek és
stílustalanságok a mindennapi nyelvhasználatban.
A stílusrétegek.
Az egyéni kifejezés formái a
különféle
szakmaitudományos, közéleti, publicisztikai, társalgási stílusrétegekben.
A szöveg vizuális megformálása mint stíluselem. Az illusztrációk stílushatása, stílusértéke.
A mindennapi nyelvhasználat
és a szépirodalmi nyelv stilisztikája.
Helyesírás az új kommunikációs eszközök használatában.

Tevékenységformák
A jelek, jelrendszerek létrejöttének és működésének
megismerése
Denotatív, konnotatív, pragmatikai, szintaktikai, kontextuális jelentés felismerése
Motivált és motiválatlan szavak felhasználása a szövegben
A szójelentés szerepe a megértés folyamatában
A nyelvváltozatok és a nyelvi
regiszterek felismerése írott
és beszélt nyelvi szövegekben.
Kritikai és kreatív olvasással
szakmai-tudományos, publicisztikai szövegek metaforikus, metonimikus jelentésének feltárása, értelmezése,
értékelése jelentéstani és
stilisztikai szempontok érvényesítésével (szinonimitás,
többértelműség, konkrét és
átvitt jelentés; szóképek,
alakzatok, hangszimbolika,
jóhangzás stb.).
Szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli és írásos
szövegek értékelésében a
szerkezeti és stiláris egység,
a kifejtettség és információs
gazdagság felismerése, értékelése.
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak
hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris
különbségének figyelembe27

Szépirodalmi stílus
(11 óra)

Hangszimbolika, ritmusjelenségek.
A szóképek (trópusok) nyelvi
szempontból.
Alakzatok (figurák), az ismétlődés különféle formái a
hangzás, a szóhasználat, a
mondat és a szöveg szintjén.
Egyéb stíluseszközök a szóhasználatban, a mondat- és a
szövegalkotásban.
A helyesírás esztétikai lehetőségei a szépirodalomban

Stílustörténeti áttekintés
(7 óra)

Az irodalom és nyelvészet
kapcsolata a stíluselemzésben.
A stílusirányzatok áttekintése. A formanyelv kérdése.

vételével.
A mindennapi élet problémáiról, irodalmi, művészeti élményekről önálló vélemény
kifejtése szóban és írásban
különféle műfajokban: élménybeszámoló,
ajánlás,
glossza, riport, kisértekezés.
Stílusgyakorlatok az archaizálás alkalmazására (például
archaikus igealakok, korhoz
kötött megszólítási formák,
társalgási formulák használata).
A kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése: a különböző stílusrétegek és a közöttük
lévő viszony (például kontraszt) bemutatása irodalmi
művekben.
A szövegelemzés módszereinek alkalmazása szövegtani,
retorikai és irodalomtörténeti
ismeretek bevonásával.
Különböző korstílusokat reprezentáló szövegek megértése, stílussajátságaik fölismerése.
Irodalmi szövegek feltételezhető hajdani, illetve a ma
olvasójához szóló jelentésrétegeinek megkülönböztetése
és e különbség megfogalmazása.
A helyesírás értelmező, esztétikai szerepének megfigyelése különféle szövegekben;
e lehetőségek felhasználása
saját szövegalkotásban.
Irodalmi alkotások stilisztikai
vizsgálata.
reneszánsz: például egy Petrarca szonett,
a barokk kora: például részlet
Pázmány egy prózai írásából
vagy Mikes Kelemen egy
levele vagy a korszak névtelen költészetéből
klasszicizmus:
Kazinczy
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epigrammáiból, Racine: a
Phaedra előszava,
romantika: Victor Hugo: az
Hernani előszavából, Vörösmarty: Ábránd,
realizmus: Balzac: Előszó az
Emberi színjátékhoz,
szimbolizmus: Baudelaire:
Kapcsolatok vagy Rimbaud
Látnok-levelek, avantgarde:
Kassák Lajos: A ló meghal, a
madarak
kirepülnek,
szadadon választott művek
legalább két irányzatból,
posztmodern: Esterházy Péter vagy Parti Nagy Lajos
vagy más kortárs szerzők
művei alapján

Szövegértési, szövegalkotási
gyakorlatok (2 óra)
Irodalom
Belépő tevékenységformák

A regény műfajának jellegzetességei, példa a regénytípusokra.
Korok és ábrázolási módok sajátosságai.
Betekintés egy írói pályaképbe. Hagyomány szerepe és értékelése. Az olvasat kérdése.
Művészetek közötti kapcsolat, az átjárhatóság megtapasztalása.
A társművészetekkel való kapcsolatok, párhuzamok néhány alapvető példájának bemutatása.
Összehasonlítás lehetséges szempontjai az irodalmi mű és más művészeti alkotások között.
Egy motívum „élete”.
Az irodalom határterületei.
Témakörök

Tartalmak

A romantika
(8 óra)

Egy korstílus jellegzetes jegyei az irodalomban és a
társművészetekben

„Mélyfúrás”: egy
belső összefüggései
(15 óra)

életmű Petőfi Sándor életművének
és kultuszának megközelítése

Feldolgozásra, megismerésre
ajánlott szerzők és művek
A kor angol vagy francia lírai
alkotásaiból; Emily Bronte:
Üvöltő szelek vagy E.T.A.
Hoffmann: Az arany virágcserép, Puskin: Anyegin,
Vörösmarty lírájából vagy
kisepikájából; Kölcsey lírájából és értekező prózájából;
Heine néhány verse
Petőfi-versek fordításai,
Petőfi-kép alakulása napjainkig
Költők Petőfiről(versek, tanulmányok)
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„Mélyfúrás”: egy életmű Arany János életművének
belső összefüggései: epika és megközelítése
(ismeretek
líra
Arany tanulmányairól, kriti(18 óra)
káiról, szerkesztői munkájáról, fordításairól is)

Fejezetek a magyar színház- Egy műnem története a maés drámatörténetből
gyar irodalomban (legalább 4
(18 óra)
mű)
Egy dráma és recepciótörténete: a Bánk bán

A művészet hatalma- társ- A művész-művészet mint
művészetek egymásra hatása téma megjelenése az irodal(11 óra)
mi alkotásokban
A zene és a képzőművészet
hatása az irodalomra

Évszakok az irodalomban
(12 óra)
Az „átváltozások” irodalma
(8 óra)

Az évszak-toposzok jelentése
Az ősz, mint irodalmi toposz
jelenléte a magyar lírában
Egy motívum „élete”

Rémtörténetek és/ vagy csa- Egy népszerű műfaj eredete
vargók, „elátkozott költők”
(legalább 1 -2 verses és 1
(12 óra)
prózai mű)

Ismétlés, rendszerezés
(9 óra)

Petőfi-versek - a költői szerep változása
a Toldi-trilógia, A nagyidai
cigányok vagy Buda halála,
lírai művek az életmű különböző korszakaiból, balladatípusok; Zichy Mihály vagy
mások ballada-illusztrációi
mint értelmezések
A tanulmányíró Arany.
Arany hatása a következő
nemzedék költőire
Katona: Bánk bán, esetleg
Vörösmarty: Csongor és
Tünde, Madách: Az ember
tragédiája, Molnár Ferenc
vagy Örkény István, legalább
egy mai magyar dráma (például Spiró György, Mészöly
Miklós, Nádas Péter, Tasnádi
István)
Keats: Óda egy görög vázához, Rilke: Archaikus Apolló-torzó, Karinthy : A cirkusz, Thomas Mann: Márió
és a varázsló CsontváryNagy László
Mozart- Szabó Lőrinc
Bartók – Illyés Gyula
Balassi, Csokonai, Petőfi,
Arany, Ady, Babits, Tóth
Á,…s kortárs szerzők versei
Ovidius, Hoffmann, Gogol,
Kafka, Örkény
Napjaink divatos történetei
(pl. 2009-ben az Twilight)
E. A. Poe, Mary Shelley;
Villon, Tersánszky vagy
Kerouac: Úton, Fitzgerald: A
nagy Gatsby, Salinger: Zabhegyező, Hajnóczy Péter: A
halál kilovagolt Perzsiából,
Hobo (Földes László) dalszövegei
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Memoriter
Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább 3 vers és egy 15–20 soros epikai
vagy drámarészlet), az idézetek célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő alkalmazása. A
megtanulandó szövegek között minden esetben legyen legalább egy kortárs mű vagy műrészlet is.
A továbblépés feltételei
A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, nyelvváltozat, stílusréteg kiválasztása. Az
önálló véleményalkotás, véleménynyilvánítás képességének elmélyítése. Az élményt elmélyítő, a megértést elősegítő szövegelemző eljárások tudatosítása. A nyelvváltozatok és a nyelvi
regiszterek felismerése írott és beszélt nyelvi szövegekben.
Kritikai és kreatív olvasással szakmai-tudományos, publicisztikai szövegek metaforikus, metonimikus jelentésének feltárása, értelmezése, értékelése jelentéstani és stilisztikai szempontok érvényesítésével.
Szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli és írásos szövegek értékelésében a szerkezeti és
stiláris egység, a kifejtettség és információs gazdagság felismerése, értékelése.
A mindennapi élet problémáiról, irodalmi, művészeti élményekről önálló vélemény kifejtése.
A kifejezésmódok, stíluseszközök funkcióinak megfigyelése, értelmezése.
Különböző korstílusokat reprezentáló szövegek megértése, stílussajátságaik fölismerése. Stílusirányzatok jellemző, esetleg mozgalomszerű vonásainak bemutatása néhány irodalmi és
képzőművészeti alkotásban.
Irányzatok korszakolása, csoportosítása, jellemző vonások, jellegzetes műalkotások társítása.
Irodalmi szövegek feltételezhető hajdani, illetve a ma olvasójához szóló jelentésrétegeinek
megkülönböztetése és e különbség megfogalmazása.
Kapcsolatok fölidézése a kortárs és a klasszikus, valamint az európai és a magyar irodalmi
alkotások között.
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11. ÉVFOLYAM
magyar nyelv: heti 1 óra (éves óraszám: 37 óra)
irodalom: heti 3 óra (éves óraszám: 111 óra)
Magyar nyelv
Témakörök
Szociolingvisztika
(10 óra)

Alapvető retorikai ismeretek
(12 óra)

Tartalmak
Rétegzettség és norma a
nyelvhasználatban.
Nyelvváltozatok.
A nyelvváltozatok eltérő
kifejezési formái, tartalmi és
magatartásbeli
követelményei.
A saját lakhely és régió nyelvi jellegzetességei.
Politikai, vallási, nemi, etnikai és egyéb csoportokhoz
tartozást jelző identitást kifejező nyelvi elemek felismerése.
A társas interakcióban használt nyelvváltozat kiválasztása.
Beszédaktusok.
A nyelvhasználat kulturális
összefüggései és kultúrák
közti különbségei.
Változások a mai magyar
nyelvben. Nyelvünk helyzete
a
határon
túl.
A nyelvtervezés elvei és feladatai.
Világnyelvek
Mesterséges nyelvek.
Idegennyelv –tanulás és oktatás
Szaknyelvek.
Fordítás és tolmácsolás.
Nyelvi hátrány.
Többnyelvűség.
A szónoklat (alkalmi beszéd,
előadás) funkciói, fajtái és
részei.
A beszéd előkészítésének,
elrendezésének, s kidolgozásának lépései.
A szónoklat (alkalmi beszéd)

Tevékenységformák
A nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek vizsgálata, ennek megfelelően döntés nyelvhelyességi kérdésekben, a köznyelv, a
tájnyelv, a szaknyelv, a
szleng
eszközkészletének
használatában, a saját nyelvhasználat kontrollja.
Példák gyűjtése a nyelvhasználati normák változására és
kultúrához kötöttségére.
Nyelvhasználati normák és
grammatikai szabályok nem
szándékos és szándékos
megsértésének értelmezése
és értékelése (például a stilisztikai hatás forrásaként,
illetőleg a nyelvi nehézség,
nyelvi hátrány jeleként).
Beszédaktusok elemzése.
Példák gyűjtése a nyelvhasználati normákra a tanult idegen nyelvben, összevetésük a
magyarral (például köszönési
formák és társadalmi helyzet
összefüggéseinek vizsgálata)
Irodalmi szövegek fordításainak sajátosságai(híres műfordítóink – műfordítások
egybevetése)
Közéleti és hivatalos írásművek, néhány klasszikus és
mai szónoki beszéd, értekezés műfaji jellemzőinek megfigyelése és értékelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök
32

előadásának követelményei.
Az érvelés technikája; érvek,
ellenérvek felsorakoztatása, a
cáfolat módszerei.
A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás
nyelvi
kifejezésbeli eszközei a különféle szövegműfajokban,
az audiovizuális és multimédiás közlés különböző formáiban

Nyelvtipológia és
komparativisztika
(10 óra)

nyelvi Nyelvtípusok: morfológiai és
szórendi tipológia.
A nyelvi univerzálék (fogalma, példái).
A fordítás lehetőségei.
A hangszimbolika a magyarban és más nyelvekben.
A komparatív nyelvi elemzés
lehetőségei, példái.

használata).
Az érvelés technikájának
alkalmazása: érvek, ellenérvek felsorakoztatása, deduktív vagy induktív érvelés, a
cáfolat módszerei.
A retorikai eszközök megnevezése és hatásaik értelmezése, értékelése. szépirodalmi
művekben, értekező prózában, publicisztikai írásokban,
szóbeli megnyilatkozásokban.
Szónoklatnak, alkalmi beszédnek vagy ezek egyes
részleteinek önálló kidolgozása: bevezetés (jóindulat
megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, bizonyítás,
cáfolás, befejezés (összefoglalás, kitekintés).
Szónoklat, alkalmi beszéd
előadása a tanult beszédtechnikai, kommunikációs és
retorikai ismeretek felhasználásával.
Az érvelés technikájának
tudatos alkalmazása irodalmi
beszámolókban, mindennapi
kérdések megválaszolásában
szóban és írásban.
Példák gyűjtése a magyar
nyelvre, illetőleg a tanult
idegen nyelvre specifikusan
jellemző és a mindkettőben
megjelenő jelenségekre (például egyeztetés, illetőleg
határozott és határozatlan
igeragozás).
Példák keresése hangtani
szabályokra más nyelvben.
Példák gyűjtése a nyelvhasználati normákra a tanult idegen nyelvben, összevetésük a
magyarral (például a tegezésnek-magázásnak megfelelő alakulatok).
Nem természetes nyelvi szövegek (természettudományos
formalizmusok vagy prog33

ramnyelvek) és természetes
nyelvi megfelelőik összehasonlítása.
Tipikus fordítási problémák/hibák megoldása, illetőleg javítása.
Komparatív vizsgálatok a
nyelvtípus megállapítására,
jellemzésére, összehasonlítására magyar és idegen nyelvi
példákban (a morfémák jellege, sorrendje; alany állítmány és tárgy sorrendje; jelzős szerkezetek felépítése;
vonzatstruktúrák összehasonlítása).

Szövegértési, szövegalkotási
gyakorlatok (5 óra)

Irodalom
Belépő tevékenységformák
Ismeretek szerzése és megfogalmazása a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról, a
szerző, a mű, az olvasó történetileg változó kapcsolatáról, az irodalom és az olvasóközönség
történeti alakulásáról. Néhány alapmű kortársi és utókori hatásának, olvasatainak önálló ismertetése. A magyar és az európai hagyományok és a modernség együtthatásának felfedezése.
A hagyománytól való eltérés egyedi megjelenési formáinak észrevétele. Az irodalmi nyilvánosság megtapasztalása.
Az olvasott művekben a téma, a kompozíció, a nyelvhasználat, a motívumok összefüggései; a
szépirodalom nyelvének megváltozását jelző jelenségek megfigyelése.
Az elemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai
ismeretekkel.
Film és irodalom kapcsolata. Az olvasott-látott művekhez kapcsolódó színházi, vizuális konvenciók alapján korok színházának és/vagy filmművészetének bemutatása.
Témakörök

Tartalmak

A világok párbeszéde
(18 óra)

Egy szabadon választott század (pl. XIX.) angol,francia
orosz irodalma
Téma- műfaj és stílusváltozatok bemutatása egy századon
keresztül

Ars poeticák a magyar iroda- Műfaji és történeti áttekintés
lomban
(legalább 6 régebbi és 2-3

Feldolgozásra, megismerésre
ajánlott szerzők és művek
-„tavi költők”, Byron, Shelley, Keats, E Bronte, Poe
-Lamartin, Victor Hugo,
Stendhal, Balzac, Flaubert
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé
-Puskin, Gogol, Tolsztoj,
Dosztojevszkij, Csehov
Janus Pannonius, Csokonai,
Kölcsey, Petőfi, Arany, Ady,
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(15 óra)

kortárs szerzőtől)

Lélektani és társadalmi re- Társadalmi és lélektani tégény
nyezők összefonódása a 20.
(6 óra)
század
eleji
KözépEurópában
Az „átváltozások” irodalma

Egy motívum „élete”

„Mélyfúrás” – egy életmű Ady életművének és kultubelső összefüggései
szának megközelítése
(18 óra)
„Mélyfúrás”- a babitsi élet- A kor filozófiai ismeretanyamű
gának felhasználása Babits
(15 óra)
művészetében
Kosztolányi Dezső
Az életmű belső összefüggé(6 óra)
sei

A Nyugat nemzedék
(1o óra)

Portrék, művek a Nyugat
egymást követő nemzedékei
köréből

Mesterek és Mesterek
(5 óra)

Költők egymás között
Barátságok, viták a művek
tükrében

Fejezetek a színház és drámatörténetből - A jelent
meghatározó múlt
(6 óra)

Babits, József Attila, Szabó
Lőrinc, Kassák Lajos, Radnóti, Kovács András Ferenc,
Tandori Dezső, Petri György,
Nádasdy Ádám és/vagy más
kortárs költők
Kosztolányi Dezső: Édes
Anna,
Franz Kafka: Per vagy
Robert Musil: Törless iskolaévei
Ovidius, Hoffmann, Gogol,
Kafka, Örkény
Napjaink divatos történetei
(pl. 2009-ben az Twilight)
Ady publicisztikája
Egy Ady-kötet teljes elemzése
Viták az életműről
Babits-regényei,
tanulmányai, esszéi.
A filozófus költő versei
Rendszerező órák, hiszen a
művész alkotásaival különböző tematikus egységekben
már találkoztak a diákok.
Kosztolányi nyelvszemlélete.
Nemzedékenként 2 költő,
akikről eddig még nem esett
szó(Juhász Gyulától Illyés
Gyuláig. Itt tárgyalható például a Radnóti életmű is.)
Petőfi- Arany, Ady- Móricz,
Babits - Szabó Lőrinc, kortársak…Ady-Kosztolányi,
Babits-József
Attila…Karinthy paródiák
Szophoklész:Oedipus királyHenrik Ibsen:A vadkacsaCsehov: Ványa bácsi, Arthur
Miller:.Az ügynök halála
O Neill:Utazás az éjszakábaL.Pirandello:Hat szerep szerzőt keres, Dürrenmatt: A
fizikusok,
E.Albee:Nem
félünk a farkastól

Drámatörténeti áttekintés;
A műfaj átalakulása, téma, és
dramaturgiai megoldások, a
konfliktus változatai, értelmezéstörténet .
Jelen, múlt, dráma
Az illúziók tragédiái- önkínzó feltárulkozások
(legalább 2-3 szerző művének elemzése)
A magyar irodalom és a ma- Film és irodalom viszonya
Korda Sándor- Jókai Mór.
gyar film kapcsolata
Az aranyember, Szőts István(10 óra)
Nyírő József. Emberek a
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Rendszerezés,
óra)

ismétlés

havason, Fábri Zoltán filmjei, Makk Károly - Déry Tibor: Szerelem, Huszárik Zoltán-Krúdy gyula: Szindbád,,
Sándor Pál-Mándy Iván: Régi idők focija, Gothár PéterBodor Ádám: A részleg

(3
Memoriter

Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább 3 vers és egy 15–20 soros epikai
vagy drámarészlet), az idézetek célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő alkalmazása. A
megtanulandó szövegek között minden esetben legyen legalább egy kortárs mű vagy műrészlet is.
A továbbhaladás feltételei
A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, nyelvváltozat, stílusréteg kiválasztása.
Tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás váratlan, új kommunikációs helyzetben is.
Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és
különféle tantárgyak feladatainak megoldásában.
Közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése.
Lényegre törő, világos felépítésű közlés a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformában.
A mindennapi élet problémáiról, irodalmi, művészeti élményekről vélemény kifejtése szóban
és írásban, különféle műfajokban: kommentár, ajánlás, kisértekezés. Szövegformálási, szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítása.
A hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli feladatok megoldásához önálló könyvtári
munka, megadott vagy önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtés, az információ-feldolgozás szabályainak megtartásával.
Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete.
A tanult szociolingvisztikai, stilisztikai, retorikai jelenségek megnevezése, alkalmazása a hétköznapi, szakmai-tudományos és szépirodalmi szövegek értelmezésében. A helyesírás értelmező szerepének megfigyelése különféle műfajú szövegekben.
Szépirodalmi és egyéb művek olvasásában, megbeszélésében önálló vélemény kialakítása,
indoklása.
Adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról.
Nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása. Művek összehasonlítása adott
tematikai, poétikai szempontok követésével. Jellemző hőstípusok, jellegzetes konfliktushelyzetek bemutatása, értelmezése.
Stílusirányzatok jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban.
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12. ÉVFOLYAM
magyar nyelv: heti 1 óra (éves óraszám: 32 óra)
irodalom: heti 3 óra (éves óraszám: 96 óra)
Magyar nyelv
Témakörök
1. Általános nyelvi ismeretek
(5 óra)

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

Tevékenységformák
Általános nyelvészeti ismeretek felhasználása a nyelvszemlélet
tudatosításában,
valamint a konkrét nyelvi
jelenségek megítélésében.
Tapasztalatok szintetizálása.

2. Történeti nyelvészet
(13 óra)

Változás és állandóság a
nyelvben.
A magyar nyelv eredete, rokonsága, érintkezése más
nyelvekkel. Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.
A magyar nyelv fő nyelvtörténeti korszakai. A jelentésváltozások.
Jelenségek a magyar helyesírás történetéből.
A magyar nyelv eredete, rokonsága, történetének korszakai. A nyelv természetes
változása és beavatkozás a
nyelvbe. A nyelvújítás és a
nyelvművelés szerepe. Nyelvészeti
problémák/témák
bemutatása szóbeli és írásbeli
műfajokban (szakszöveg).

3. Az anyanyelvi ismeretek
összefoglalása és rendszerezése- fölkészülés az érettségire.
Ennek a témakörnek a célja
rendszerező, elmélyítő ismétlés és szisztematikus készülés: az évfolyamra tervezett
tananyagmennyiséget
úgy

A kommunikáció tényezői és
funkciói. Az igényes egyéni
és közösségi kommunikációs
magatartás követelményei.
A nyelvi szintek grammatikája (hangtan, szó- és alaktan, mondattan). A szöveg
fogalma.
A különféle szövegfajták

A szinkrónia nyelvi jelenségeinek magyarázata a diakrónia tényeinek figyelembevételével.
Nyelvrokonság bizonyítása
nyelvi anyag alapján.
Nyelvtípus bemutatása nyelvi
anyag alapján,
véleményalkotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről.
A magyar nyelv eredetéről
kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan nyelvrokonítástól,
de nyitottság az újabb tudományos kutatások irányába.
Példák bemutatása a legfőbb
nyelvi változásokról.
A magyar nyelvtörténet korszakainak jellemzése néhány
példával.
A magyar nyelv rendszeréről,
a beszédnek a társadalomban
és az egyén életében betöltött
szerepéről tanultak áttekintésével fölkészülés az érettségire és a továbbtanulásra.
Az egyéni, a kisközösségi, a
nyilvános, közéleti és a tömegkommunikációra vonat37

kell elvégezni, hogy erre a tartalmi és formai jellemzőitémakörre valóban jusson nek kapcsolata a kommunielegendő idő (14 óra)
kációs folyamattal.
A kommunikáció pragmatikai szintje, jelenségei.
Esszé, érvelés, vita és a multimédiás, audiovizuális megjelenítés formái, eszközei
(például prezentáció).
A gyakorlati írásbeliség jellemző műfajai, azok sajátos
formai és tartalmi elemei.

kozó ismeretek összefoglalása és alkalmazása a nyelvhasználatban minden beszédhelyzetben és a szépirodalmi
nyelvi jelenségek megítélésében, a saját nyelvi teljesítmény csiszolásában, az önkorrekcióban.
Kommunikatív szempontok
tudatos alkalmazása a különféle szövegek elemzésében,
értékelésében: a kommunikációs funkció, előfeltevések,
tudáskeret, pragmatikai jelentés stb. megítélésében.
Szövegformálási,
szövegszerkesztési és helyesírási
problémák megnevezése, a
hibák önálló javítása.
Adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő
anyaggyűjtés és válogatás
többféle forrásból, jegyzet,
vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készítése.
Az ismeretterjesztő (például
műelemző, művelődéstörténeti, művészettörténeti, nyelvészeti) irodalom alkotó felhasználása feljegyzés, beszámoló, értekezés, kiselőadás, hozzászólás formájában.
Szövegalkotás a tájékoztató,
érvelő, meggyőző, vitázó
közlésformákban.
A mindennapi élet problémáiról, irodalmi, művészeti élményekről vélemény kifejtése szóban és írásban, különféle műfajokban: kommentár,
ajánlás, kisértekezés.
Stílusirányzatok
jellemző
vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban (az impresszionizmustól a szürrealizmusig).
Önálló tájékozódás a kortárs
irodalmi
nyilvánosságban,
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például antológiákban, az
irodalmi
ismeretterjesztés
(könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a televíziós,
a filmes adaptáció néhány
kérdésében.
Irodalom
Belépő tevékenységformák
Következtetések megfogalmazása az újonnan olvasott művek műfaji sajátosságaiból, irányzati, egyedi stílusbeli jellemzőkből, előadásmódból, versformákból, szakszerű fogalomhasználattal. Különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú összevetése,
történeti változásainak vizsgálata. A művészeti ágak (irodalom, zene, építészet, képzőművészet, színház, film) kölcsönhatásának bemutatása példákkal. Világszemlélet, filozófia, magatartásforma koronkénti meghatározottságai és művészi megjelenései.
Az irodalom megjelenéseinek kutatása, felismerése más közegekben (például filmen, rajzfilmen, televízióban, képregényben, hangzó közegben – például versmondás, hangoskönyv, rádiójáték, dal, megzenésített vers, daljáték-, digitális közegben – például internetes költészet,
digitális, multimédiás kiadás, animáció); az adaptáció, a műfajcsere jelensége, jellegzetes
megoldásai a posztmodern, kortárs magas művészeti és szórakoztató művekben.
Témakörök

Tartalmak

Női szemmel (9 óra)

Női szerzők, női szereplők a
magyar és világirodalomban.
Néhány epikus és lírai mű
megközelítése a valós vagy
fiktív női nézőpont felől régebbi és újabb korokban

A posztmodern(4 óra)

Modern és posztmodern:
Építészet, tudományok, filozófia, irodalom

Portrék, művek a század vi- Tájékozódás a 20. század
lágirodalmából (5 óra)
világirodalmában
(Esetleg

Feldolgozásra, megismerésre
ajánlott szerzők és művek
Szappho: Úgy tünik nékem,
Walter von der Vogelweide:
A hársfaágak csendes árnyán,
Kármán József: Fanni hagyományai, Emily vagy
Charlotte Bronte egy regénye,
Flaubert: Bovaryné,
Tolsztoj: Anna Karenina,
Németh László: Iszony,
Pályi András: Éltem
Szabó Magda egy regénye,
Závada Pál: Jadviga párnája
Beney Zsuzsa, Takács Zsuzsa, Rakovszky Zsuzsa, Tóth
Krisztina és/vagy mások a
kortárs magyar női irodalomból
J.L.Borges: Az elágazó ösvények kertje, Eszterházy
Péter:Függő, Németh Gábor:eleven hal, Darvasi László:Koller, a férj
Legalább 2 szerző 1-1 műve
a következőkből: Thomas
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Motívumok egy életműben
(19 óra)

Újfajta narratív eljárások
mint jelentésteremtő tényezők (8 óra)
Mai magyar irodalom – próza (10 óra)

Mai magyar irodalom – líra
és dráma ( 10 óra)

Felkészülés az érettségire
Ennek a témakörnek a célja
rendszerező, elmélyítő ismétlés és szisztematikus készülés: az évfolyamra tervezett
tananyagmennyiséget
úgy
kell elvégezni, hogy erre a
témakörre valóban jusson

egy mű zenei, filmes vagy Mann, Hermann Hesse, Bulszínpadi adaptációja.)
gakov, Garcia Marquez, Camus;
Arthur
Miller,
Stoppard, T. S. Eliot, Benn,
Lorca, Celan
József Attila életművének A táj vagy a gyermekiség
megközelítése
vagy a szerelem vagy a közéleti kérdések köré szervezett
életmű illetve művek + néhány gondolati – létértelmező vers
A 20. századi magyar törté- Ottlik Géza: Iskola a határon,
nelmi traumák gyerekszem- Kertész Imre: Sorstalanság
mel, új prózapoétikai eszközökkel.
Néhány mű (eddig nem vá- Legalább 1 regény vagy ellasztott szerzőktől)
beszélés-gyűjtemény (például Esterházy Péter, Nádas
Péter, Lengyel Péter, Szilágyi István, Bodor Ádám,
Grendel Lajos, Gion Nándor,
Darvasi László, Háy János,
Márton László, Garaczi
László, Grecsó Krisztián,
Bartis Attila, Parti Nagy Lajos, Spiró György, Závada
Pál)
Néhány mű (eddig nem vá- legalább 2 szerző néhány
lasztott szerzőktől)
műve (például Tandori Dezső, Oravecz Imre, Orbán
Ottó, Szilágyi Domokos,
Kányádi Sándor, Tolnai Ottó,
Térey János, Tóth Krisztina,
Ferencz Győző, Csengery
Kristóf, Kovács András Ferenc,
Kemény
István,
Kukorelly Endre)
(például Nádas Péter, Spiró
György, Nagy András, Márton László, Kárpáti Péter,
Tasnádi István, Egressy Zoltán)
- írásbeli műfajok (közép – a műelemző, összehasonlíés/vagy emelt szintre)
tó, érvelő, reflektáló szöveg- tesztek (emelt szintre)
fajta sajátosságai
- szóbeli tételek (közép – az aktuális év kijelölt téteés/vagy emelt szintre): felké- lei szóbeli tételei szerint
szülés a tartalmi és az
előadásmódbeli kritériumoknak megfelelően
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elegendő idő (legalább .. - tematikus, motivikus, csohét).
portosítás műfaj
(Középszintre való készülés
esetén viszont ekkor lehetőség nyílhat a szabadon választható témakörök közül
nem tárgyaltak áttekintésére
(például istenes vagy szerelmes versek, anekdotikus hagyomány vagy a magyar novella történetéből, rémtörténetek vagy csavargótörténetek, a modern líra kezdetei
vagy a modern dráma útjai)
(31 óra)
Memoriter
Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább 3 vers és egy 15–20 soros epikai
vagy drámarészlet), az idézetek célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő alkalmazása. A
megtanulandó szövegek között minden esetben legyen legalább egy kortárs mű vagy műrészlet is.
A továbbhaladás feltételei
A megértést biztosító olvasni tudás; törekvés a rendezett, olvasható írásképre, megfelelő helyesírásra minden írásbeli munkában.
A páros, a kisközösségi, a magán- és közéleti kommunikációról, a tömegkommunikációról
tanultak alkalmazása az egyéni nyelvhasználatban, a különféle szövegműfajok értelmezésében.
A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő hiteles szóbeli előadás, ismertetés, összegezés.
Újfajta szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése. Világos felépítésű, szabatos
szöveg alkotása a mindennapi élet problémáiról, irodalmi élményekről szóban és írásban. A
könyvtár lehetőségeinek felhasználása önálló feladatok megoldásához: szakszerű anyaggyűjtés, -feldolgozás, idézés. Tájékozottság az általános nyelvészet tanulmányozott témaköreiben.
Tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei között, a magyar nyelv legfőbb történeti korszakairól, példák bemutatása a legfőbb nyelvi változásokról.
Nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tanulmányok birtokában az olvasott irodalmi és nem irodalmi művek társadalmi-történelmi hátterének és a szöveg jelentésének értelmezése. Értekezés és esszé írása megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel, szabatos és egyéni stílusban.
Különböző korokban keletkezett alkotások tematikai és/vagy poétikai szempontú összevetése.
Korábbi művek 20. századi utóélete, hatása az irodalmi hagyományban.
Életművek (az érettségin kötelező hat magyar klasszikus) ismeretének bizonyítása: az alkotói
pálya jelentős irodalomtörténeti tényeinek, tematikai, formabeli változatosságának bemutatásával. Művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése. A pályaképek néhány
tematikus, műfajbeli, tartalmi változásának bemutatása, összhangban az egyes életművek sajátosságaival. Portré: a szerző és műve, az életmű jellemző témáinak, műfajainak bemutatásával.
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SZEMPONTOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ
A továbbhaladás feltételei a képzésnek ebben a szakaszában sem közvetlenül a minimum követelményeket jelentik, vagyis nem elsősorban az elégséges/elégtelen határok megvonásához
nyújtanak támpontot. Sokkal inkább célja a legfőbb képzési feladatoknak, a fejlesztés csomópontjainak kijelölése az éves tananyagban. Tájékoztatásul szolgálhat ahhoz, hogy amíg a csoport a tevékenységi formákat nem birtokolja, a megjelölt képességekkel nem rendelkezik,
addig a szaktanár ne törekedjen elsősorban újabb és újabb ismeretanyag átadására, hanem
fektessen minél nagyobb súlyt a lemaradt tanulók felzárkóztatására differenciált munkavégzés, képességfejlesztés keretében.
Az érettségit adó középiskolákban a 12. évfolyam végére „végcélt” jelentenek az érettségi
vizsga szabályzatában középszintre megfogalmazott részletes vizsgakövetelmények. A tanulók teljesítményének értékelésében ezek közül elsődleges szerepet kapnak a szövegértési és
szövegalkotási kompetenciák, az évfolyamokon belépő tevékenységformáknak megfelelően.
A mérések és az értékelés szempontjai között mindenképpen figyelembe kell venni a vizsgaszabályzatban az írásbeli és szóbeli teljesítmények értékeléséhez megfogalmazott
(témafüggetlen) értékelési szempontokat az egyes évfolyamoknak megfelelő, azokon elvárható szinten. Ugyanilyen súllyal szükséges figyelembe venni az egyes tanulók teljesítmények
értékelésénél a különféle belépő tevékenységi formákban mutatott aktivitást, a társakkal való
együttműködés képességét (kooperáció), a törekvést a sikeres kommunikációra, munkavégzésre, illetve az ezeken a területeken mutatott előrelépést.
A 7–12. évfolyamokon egyre inkább követelmény az önállóság: az ismeretek önálló alkalmazása, problémák felvetése, megfogalmazása és válaszok, megoldások keresése, alternatívák
önálló megrajzolása, az önértékelés, az önkontroll képessége. Ugyancsak az értékelés szempontja a tanulók saját munkáinak tartalmi, esztétikai színvonala, valamint a vizsgakövetelményeknek, az életkori sajátosságoknak megfelelő fogalomhasználat (az egyes évfolyamok tananyagához kapcsolódó nyelvi, retorikai, stilisztikai, erkölcsi, poétikai fogalmak felismerése,
megfelelő használata szóban és írásban – de nem definiálása). Az értékelésnél fontos szempont az előrelépés mozzanata mindezeken a területeken. A 12. évfolyamon elvárás valamely
téma önálló feldolgozása a felkészüléstől az előadásig (a könyvtári, elektronikus adathordozókra épített anyaggyűjtéstől a kidolgozás lépésein keresztül a szóbeli és/vagy írásbeli megformálásig), illetve a részvétel valamely csoportos projektmunka elkészítésében és / vagy
egyéni projektmunka készítése.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatásában célul tűztük ki az értékek közvetítését, a
nemzeti és kulturális identitás erősítését, feltöltését tartalommal, valamint a minőségi megnyilatkozás iránti igény felkeltését, az esztétikai, erkölcsi ítélőképesség erősítését. Ennek megfelelően a teljesítmények értékelésénél figyelembe kell venni az önismereti, önmegértési és önkifejezési szándék fejlettségét, a megértő, a sikeres kommunikációra törekvő attitűd kialakulását, az önművelés képességének, az olvasmány- (film-, stb.) választásban megnyilvánuló
tudatosság fokát.
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II.
TÖRTÉNELEM TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
Az emelt szintű történelem tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve
7-12. évfolyam
Készült a Magyar Közlöny 2008/177. számában megjelent A kerettantervek kiadásnak és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004.
(V.20.) OM rendelet módosításáról felhasználásával.

Éves óraszámok évfolyamonként
évfolyam
óraszám

7.
74

8.
74

9.
74

10.
74

11.
111

12.
96

1.Célok, feladatok
A XXI. század elején egyre fontosabbá válik a közoktatásban is a tehetséggondozás. A gimnáziumi történelemtanítás speciális célja lehet a hatékony nemzeti tehetségfejlesztés: az átlag
feletti általános képességek, az átlagot meghaladó speciális képességek fejlesztése, a kreativitás és a feladat iránti elkötelezettség növelése.
A gimnáziumi történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos pozitív személyiségjegy kifejlesztésében, tudatosításában. A történelmi múlt ismerete, a történelmi eseményekben
részt vevők tetteinek, döntéseik és cselekedeteik motívumainak megértése segíti az elvont
gondolkodás fejlődését, fejleszti az anyanyelvi képességet, a memóriát, a hatékony információfeldolgozási stratégiák kialakítását. A múltból a jelenbe vezető utak feltárása segít a jelenkor politikai, gazdasági, társadalmi jelenségeinek megértésében, a tehetséges tanulók problémaérzékenységének fejlesztésében, a történelmi összefüggések megértésében.
A történelem tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve feladata az ismeretek és az elsajátítási
folyamat tananyagon túllépő kiszélesítése, újszerű tartalmak közvetítése, az érdeklődés kihasználása és fejlesztése.
Rugalmas, sokféle képességterületet átfogó programra van szükség, amely fejleszti az átlag
feletti képességeket, a magas szintű, elvont gondolkodást, a fogalomalkotást és a kombinációkészséget, az időbeli és térbeli viszonyok látását, a kritikus, elemző gondolkodást.
Kiemelt cél, hogy az érdeklődő, kitartó, önállóan gondolkodó, ötletgazdag, versenyszellemmel rendelkező tanuló sikeres legyen a felsőoktatásban. Ehhez a történelem és a társadalmi
ismeretek elsajátításában olyan körülményeket kell teremtenünk, ahol a tudás megszerzésének
módja örömet jelent a diákok számára. A történelem, a társadalom megismerésében növekvő
szerepet kell kapnia a média és a digitális ismerethordozók
eszközeinek, hogy a diákok tudása ne szűküljön le a történelmi tények ismeretére, hanem
mindez problémaérzékenységgel, a tudás bővítésének igényével, az önálló tanulási, tájékozódási módszerek ismeretével is járjon együtt. Így alakulhat ki a tanulónak az iskolai tanulmányokon túlmutató pozitív viszonya a társadalomtudományokhoz.
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A történelem eseményei és a személyiségek tettei, a művelődés- és életmódtörténet megismertetése közben mód nyílik az egyes korokban érvényesülő értékrendek vizsgálatára, az erkölcsi kategóriák változásának bemutatására is.
A múlt sorskérdéseiben mai életünk problémái is megjelenhetnek. Elemzésük, megértésük
megerősítheti a tehetséges egyént a nemzetért, a társadalomért, a kisebb közösségekért, az
önmagáért vállalt felelős magatartásában. Mindennek feltétele a kritikai szemléletmód, az
elemzőkészség, a független gondolkodás fejlesztése, melynek segítségével láthatóvá és értékelhetővé válnak a jelen és a múlt alternatívái.
2. Fejlesztési követelmények
A gimnáziumi történelemtanítás kiemelt feladata a forráskezelés készségeinek fejlesztése. A
gimnáziumi tanulmányok végére a tanulóknak ismerniük kell a különböző fajtájú elsődleges
és másodlagos források elemzésének, értékelésének szabályait, a tudományos anyaggyűjtés
elemeit. Alapkövetelmény a tájékozódás készsége könyvtárakban, kézikönyvekben, lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjesztő folyóiratokban.
Járatosnak kell lenniük az internetes keresőprogramok és a történelem, továbbá társtudományai anyagát hordozó digitális programok kezelésében.
Az oksági viszonyok összetettségének felismertetésével igényt ébresztünk a tanulókban a történelmi jelenségek elrendezésére, megértésére. A tehetséges diákoknak okok és következmények bonyolult hálójában kell bemutatniuk és értelmezniük az egyének és csoportok indítékait, választási lehetőségeit és kényszereit is.
Mindennek feltétele az adott történelmi-társadalmi helyzet lényeges és lényegtelen jelenségeinek elhatárolása.
Kívánatos, hogy az egyén felelősséggel viszonyuljon a köz ügyeihez. Ezt a beállítódást erősítheti a történelemtanítás azzal, ha reális képet alakít ki a fiatalokban az egyének és csoportok szerepéről az események alakulásában.
Az ismeretszerzési és feldolgozási képességek formálása elválaszthatatlan a kifejezőképességek fejlesztésétől.
Történelmi tanulmányaik során a diákoknak el kell jutniuk az elsődleges és másodlagos források pontos tartalmi ismertetésétől, gondolatmenetük adatokkal és nevekkel együtt történő
felidézésétől a beszámolók és kiselőadások élvezhető, követhető megtartásáig, a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés, érvelés szóbeli formáinak gyakorlati alkalmazásáig, megfelelően használva a történelem és a társtudományok legfontosabb fogalmait és
szakkifejezéseit.
Szóbeli vagy írásbeli feladatok elvégzésekor törekedjenek a téma, probléma egyértelmű megfogalmazására, megoldására. A diákok tudjanak vázlatot és a felelettervet készíteni, ismerjék
a kivonatolás és jegyzetelés (élőszóban vagy hangfelvételről elhangzó előadásról, magyarázatról, fejtegetésről), a táblázatkészítés technikáit, illetve a szövegszerkesztő programok alkalmazását. Legyenek képesek önállóan, korabeli források és a szakirodalom felhasználásával
hosszabb tanulmányok elkészítésére.
A képi kifejezés módszerei közül a középiskolában lehetőséget kell adnunk diagramok, grafikonok elkészítésére, elemzésére, képi ismerethordozók gyűjtésére, válogatására, esetleg készítésére (fénykép, videofelvétel).
Fontos feladat az időben való tájékozódás képességének és készségének fejlesztése, a szinkron kronológiai adatok kezelése. Nem okozhat nehézséget számukra kronológiai táblázatok
elkészítése, kronológiai munkák használata.
Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is. A történelmi
térképek olvasása, a terület és távolság kiszámítása és becslése, térképvázlat önálló megrajzolása váljon készségszintű tudássá. A diákoknak fel kell ismerniük a történelmi tér változásait.
A legfontosabb történelmi helyeket el kell helyezniük vaktérképen is. Képessé kell válniuk a
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történelmi és földrajzi térképek összekapcsolására, a történelem eseményeinek és a természeti
feltételek viszonyának érzékeltetésére. Mindezek gyakorlása során alkalmat kell teremteni a
történelmi jelenségek értelmezésében az ökológiai szemléletmód kialakítására is.
A képességek hatékony fejlesztésének fontos eszköze a differenciált tanulás, a kooperatív
tanulási technikák alkalmazása (egyéni, pár-, csoport és projekt munka).
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FEJLESZTÉSI FELADATOK A 7–12. ÉVFOLYAMOKON
1. Ismeretszerzés, tanulás
Ismeretszerzés irányított beszélgetésekből, vitákból, tárgyak, épületek, képek közvetlen megfigyeléséből, hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, filmekből, a tömegkommunikációs
eszközökből.
Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.
Információk gyűjtése adott témához könyvtárban, médiatárban, múzeumban, az interneten. A
gyűjtött információk önálló rendszerezése és értelmezése.
A történelmi múlt rekonstruálása különböző jellegű források alapján.
Az olvasmányokról lényeget kiemelő, pontos és részletes jegyzetek készítése.
Előadás önálló jegyzetelése.
Történelmi, társadalomtudományi kézikönyvek, atlaszok, lexikonok, történelmi szakhonlapok
ismerete és használata.
A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben.
2. Kritikai gondolkodás
Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témákkal kapcsolatban.
Társadalmi-történelmi problémák felismerése és megfogalmazása, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése, értékelése.
A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből, tételmondat meghatározása, szövegtömörítés,
szövegértelmezés adott szempontok szerint.
Többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárása, értékelése.
Különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása.
Az információforrások kritikus kezelése. Kérdések megfogalmazása a forrás megbízhatóságára, – különös tekintettel az internetes források megbízhatóságára – a szerző esetleges elfogultságaira, tájékozottságára, rejtett szándékaira stb. vonatkozólag.
Történelmi-társadalmi adatok, modellek és elbeszélések elemzése a bizonyosság, a lehetőség
és a valószínűség szempontjából.
Szépirodalmi és más fiktív elbeszélések összehasonlítása történelmi elbeszélésekkel a narráció módja alapján.
Szépirodalmi szövegek, dokumentum- és történelmi ismeretterjesztő filmek stb. vizsgálata,
elemzése a történelmi hitelesség szempontjából.
Történelmi szereplők, társadalmi csoportok, intézmények viselkedésének elemzése. Feltevések megfogalmazása az egyének, csoportok és intézmények viselkedésének mozgatórugóiról.
Történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása különböző szempontokból.
Önálló vélemény megfogalmazása társadalmi, történelmi eseményekről, jelenségekről és
személyekről. Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására. Ellenérvek gyűjtése az ellenvélemények cáfolására.
Különféle értékrendek összehasonlítása, a saját értékek tisztázása. Társadalmi-történelmi jelenségek értékelése a saját értékrendnek megfelelő szempontok alapján.
Különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása strukturális és funkcionális
szempontok alapján.
Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-történelmi jelenségek hátteréről, feltételeiről,
közvetlen és mélyebb okairól. Érvek gyűjtése a feltevések mellett és ellen. Az érvek kritikai
értékelése.
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A megismert jelenségek rendezése okok és okozatok, hasonlóságok és különbségek, szándékok és következmények szerint. Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) használata.
3. Kommunikáció
Beszélgetés és vita egy-egy emberismereti, társadalmi, történelmi témáról. A tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése. Saját vélemény érthető megfogalmazása. Mások véleményének türelmes meghallgatása, érvelésük összefoglalása és figyelembevétele.
A vita során a véleménykülönbségek tisztázása, a saját álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése mások véleményének figyelembevételével.
Események, történetek elbeszélése emlékezetből élőszóban.
A különböző információforrások – köztük primer történelmi források – elemzéséből levont
következtetések, illetve különféle társadalmi-történelmi összefüggések szóbeli kifejtése.
Beszámoló, kiselőadás tartása a szépirodalomból, a népszerű tudományos irodalomból, történelmi forrásokból származó szövegek, valamint a sajtó, a rádió- és a tévéműsorok alapján.
Esszé írása történelmi-társadalmi témákról, ennek kapcsán a kérdés világos megfogalmazása,
a bizonyítékok és cáfolatok kifejtése, a következtetések levonása.
Történelmi, társadalmi témák vizuális ábrázolása. Rajzos vázlat, folyamatábra, diagram készítése. Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló készítése. Modellek, makettek, tárgymásolatok készítése.
Események, történetek, jelenségek dramatikus megjelenítése.
Korabeli források és a szakirodalom alapján önálló, hosszabb terjedelmű, problémaközpontú
tanulmány készítése. Pl. történelmi személyiség, adott történelmi helyzet stb. vizsgálata.
4. Térben-időben való tájékozódás
Történelmi korszakok, periódusok nevének használata a történelmi idő tagolására.
Az idő ábrázolása téri-vizuális eszközökkel, kronológiai adatok rendezése.
Események, jelenségek, tárgyak, személyek stb. időrendbe állítása.
A világtörténet, az európai történelem, a magyar történelem és a helytörténet eltérő időbeli
ritmusának és kölcsönhatásainak elemzése.
Az egyes történelmi jelenségek (gazdaság, kultúra, politika stb.) eltérő időbeli ritmusának és
kölcsönhatásainak elemzése.
Különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása, a változások hátterének feltárása.
A történelmi tér változásainak leolvasása különböző (pl. népsűrűséget, vallási megoszlást
ábrázoló) térképekről.
Az adott téma tanulmányozásához leginkább megfelelő térkép kiválasztása különféle atlaszokból.
Térképvázlatok rajzolása szöveges információforrások alapján.
5. A tartalom kulcselemei
Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy további ismereteket szerezzenek a családjuk történetéről, iskolájuk történetéről és hagyományairól, lakóhelyük múltjáról, hagyományairól, továbbá a környék, a régió természeti, történelmi értékeiről, az azokat fenyegető veszélyekről és
a megóvásukra tett erőfeszítésekről.
Egy-egy történelmi témát (a politika-, a gazdaság-, a társadalom-, a tudomány-, a technikavagy a művelődéstörténet, illetve a történeti ökológia köréből) mélységében tanulmányozzanak.
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További ismereteket szerezzenek a magyar állam és a magyar nép történetének fordulópontjairól, államiságunk jelképeiről, ismerkedjenek meg a magyar történelem kiemelkedő személyiségeivel.
Gyűjtsenek ismereteket az európai történelem jelentős állomásairól és az Európán kívüli civilizációkról.
Szerezzenek ismereteket a határon túli magyarok történetéről és kultúrájáról, a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségek (köztük a romák) történetéről, a magyarországi zsidóság történetéről.
Ismerkedjenek meg a 20. század nagy hatalmi, társadalmi és értékkonfliktusaival.
Továbbá ismerhessék meg jelentős történelmi személyiségek átfogó pályaképét.
Szerezzenek ismereteket a szűkös erőforrásokkal való racionális gazdálkodás lehetőségeiről.
Elemezhessék a globális problémák, mindenekelőtt az ökológiai válság és az információs forradalom társadalmi, történelmi összefüggéseit.
Tehetségüknek, felkészültségüknek megfelelő szinten kommunikációt folytassanak olyan
témakörökről, mint a tudományos gondolkodás fejlődése, az erkölcs, a politika szerepe, a mai
magyar társadalom és gazdaság, a vállalkozás, a munkavállalás, Magyarország és az Európai
Unió politikai rendszere, az érdekképviseletek szerepe, tevékenysége.
Ugyancsak folytassanak kommunikációt olyan témakörökről, mint napjaink nemzetközi konfliktusai, továbbá a demokrácia, az emberi jogok, az alapvető szabadságjogok, a fegyveres
konfliktusok és a nemzetközi humanitárius jog alkalmazása, továbbá a természeti és az emberek által okozott katasztrófák és a humanitárius segítségnyújtás.
Szembesüljenek a szabadság és a felelősség emberi dimenzióival a magán- és a közélet különböző területein.
Ismerkedjenek olyan köznapi és kiélezett élethelyzetekkel, konfliktusokkal, amelyek rávilágítanak az erkölcsi értékminőségek és az emberi helytállás jelentőségére, illetve az azokkal
kapcsolatos problémákra, ismerjék az alapvető fogyasztói magatartásmintákat, egy-egy konkrét példán keresztül tudják értelmezni a reklám és marketinghatások szerepét, váljanak képessé tájékozódni a fogyasztói jogok érvényesítése terén.
6. A reflexiót irányító kérdések
Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy választ keressenek olyan kérdésekre, mint a következők:
Vannak-e abszolút erkölcsi értékek?
Miért kerülhet ellentmondásba erkölcs és jog?
Milyen útjai vannak az önmegvalósításnak?
Hányféle közösségi identitása lehet egy embernek?
Milyen értelemben beszélhetünk ok-okozati viszonyokról a történelemben? Van-e történelmi
determinizmus?
Haladhat-e kényszerpályán egy ország, nép, társadalmi csoport, egyház stb. történelme?
Hogyan élhetnek együtt különböző kultúrák, vallások, népek? Milyen lehetőségei és akadályai vannak a kultúrák közötti kommunikációnak? Szükségszerű-e, hogy konfliktusba kerülnek az egyes kultúrák, vallások, együtt élő népek?
Hogyan lehetséges, hogy ugyanazt a történelmi eseményt vagy jelenséget különböző korokban, eltérő társadalmi vagy politikai berendezkedésű országokban különbözőképpen értelmezik?
Mi az erőszak szerepe a történelemben?
Hogyan befolyásolja a geopolitikai helyzet egy állam, egy térség lehetőségeit?
Hogyan változott az állam szerepe a történelemben?
Az érdekek vagy az értékek hatása erősebb-e a különböző korok társadalmaiban?
Mi lehet a szerepe az egyénnek a történelemben?
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Mi lehet a tömeg szerepe a történelemben?
Mennyiben befolyásoló tényező az állami döntéshozatalban az egyén és a tömeg?
Mi a különbség a reform és a forradalom között?
A forradalom szükségszerűen pozitív hatású-e?
Melyek a demokrácia és a diktatúra működési jellemzői?
Melyek a demokratikus politikusi és állampolgári magatartás jellemzői?
Lehet-e politikamentes a történettudomány? Létezik-e történelmi objektivitás?
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7. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írásos és tárgyi emlékek (források) csoportosítása.
Tárgyi és írásos forrásokból ismeretek merítésére, rendszerezése és következtetések levonása.
Lényegkiemelés megadott szempontok szerint.
Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek összehasonlítása. Tudományos-ismeretterjesztő szöveg lényegének kiemelése, tartalmi összehasonlítása egyéb ismeretforrásokkal.
A részletek iránti érzékenység a források feldolgozása és elemzése során.
Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratok repertóriumaiban és az internet
magyar nyelvű keresőprogramjaiban.
A forrásőrző intézmények megismertetése (levéltár, múzeum, könyvtár).
Tájékozódás a történelem megismerését segítő segédtudományokban.
Annak felismerése és bizonyítása, hogy a történelmi eseményeknek általában több oka és következménye van.
A tanultak okok és következmények szerinti rendszerezése, a különböző típusú okok és következmények megkülönböztetése, azok eltérő jelentőségének felismerése és az okokkal és
következményekkel kapcsolatos önálló kérdések megfogalmazása.
A lényeges és a kevésbé lényeges szempontok, tényezők közötti különbségtétel.
Képesség az őstörténet és az ókor kutatásával kapcsolatos, ellentétes nézetek összehasonlítására és megvitatására, önálló kérdések megfogalmazására, valamint annak megállapítására,
hogy miként függhetnek össze a történelmi események okai, következményei és a benne
résztvevők szándékai.
Másodlagos forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése.
Történelmi korszakolás, vitatott kérdések – korszakhatárok ismerete. Az időszámítással kapcsolatos ismeretek és fogalmak. A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok elnevezésének, sorrendjének, valamint legfontosabb jellemzőinek ismerete.
Az időszámítási egységek használatának elsajátítása, i. e./Kr. e. és i. sz. /Kr. u. értelmezése.
Jegyzetkészítés kb. 5–6 percnyi normál beszédtempójú előadásrészletről.
Kivonat készítése rövidebb (4–5 oldalnyi) tudományos-ismeretterjesztő szövegrészletről, feleletterv készítése megadott témáról.
Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és közkönyvtárak anyagának, az elektronikus
adatbázisoknak és az internetnek a felhasználásával.
Kifejezőképességek
Híres ókori tárgyi emlékek felismerése, azok bemutatása élőszóban.
Az ókor 1-2 jelentős személyiségének életútjából történelmi, erkölcsi tanulságok levonása.
Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése, a lehetséges alternatívák számbavétele.
A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott ős-, - és ókori jelenségekben, folyamatokban.
A történelmi korszakra vonatkozó szakkifejezések, fogalmak helyes használata, a történelmi
fogalmak szabatos meghatározása.
Vitaindítók tartása adott témáról.
Szóbeli ismertető (felelet, kiselőadás) tartása előzetes vázlatkészítéssel.
Előre megadott álláspontok képviselete egyes történelmi kérdések megvitatása során.
Tematikus kiállítás megtekintése, a látottak elemző bemutatása.
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Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági , hadtörténeti és társadalomtörténeti adatok bemutatásához.
Tájékozódás időben
A kronológia, mint segédtudomány ismerete.
Konkrét történelmi események időben való elhelyezése, a keresztény időszámítás összehasonlítása az egyiptomi, a zsidó, a görög, a római és az iszlám időszámítással.
Történelmi jelenségek változásainak hosszabb időn át történő végigkísérése.
A magyar őstörténet, a vándorlás és a honfoglalás eseményeinek hozzárendelése az egyetemes vagy az európai történelem nagy korszakaihoz, különbségek és egybeesések felismerése.
Időrendi táblázat készítése.
Tájékozódás térben
A történeti földrajz, mint segédtudomány ismerete. Konkrét történelmi események térben való
elhelyezése.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása történelmi és földrajzi térképlapok egymás mellé illesztésével.
A történelmi tér változásainak ismerete. Történelmi helyek megkeresése mai helyzetet tükröző térképeken.
Történelmi térképvázlatok és rajzok készítése egy-egy történeti táj egységeiről, s ezen a tanév
folyamán tanultak névanyagának, birodalmi határainak, jelentősebb eseményeinek bemutatása.
Témakörök
Tartalmak
A történelem és a történettudomány feladata,
Bevezetés a történettudományba (5 óra)
viszonya.
A források jelentősége, a források típusai.
Bevezetés a forráselemzés módszereibe.
A forrásokat gyűjtő és őrző tudományos intézmények.
Néhány kiegészítő- és segédtudomány:
Kronológia
Történeti földrajz
Egyetemes heraldika
Egyetemes inszigniológia
Egyetemes vexillológia
Diplomatika
Paleográfia
A magyar történettudomány fejlődésének
áttekintése.
Ismerkedés a történeti szakirodalom és folyóiratok használatával.
Térképismeret, térképhasználat.
Az újságolvasás „titkai”.
Könyvtárlátogatás.
A jelképek szerepe a nemzettudatban jelkéNemzeti jelképeink (6 óra)
pek változása és állandósága történelmünkben.
A magyar címer jellemzői, címertörténeti
áttekintés.
Nemzeti zászlónk bemutatása, története.
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Az egyén a történelemben (3 óra)

Helytörténeti ismeretek (2 óra)

Ősi társadalmak (5 óra)

Az ókori keleti civilizációk (11 óra)

Nemzeti himnuszunk irodalmi és zenei jellemzői, szerzői, története.
Parlamentünk építészeti és intézményi jellemzői, szerepe a közéletünkben.
Magyar koronázási jelvények, a korona története és a koronázási szertartás.
Nemzeti ünnepeink, (időpont, eredet, megjelenített tartalom, hagyományok).
Származás és eredettan.
A genealógia története.
A genealógiakutatás ma, történeti, szociológiai és genetikai irányzatai.
A genealógia tárgyi és írott forrásai.
Személynév, keresztnév, ragadványnév.
Névjelentés.
Származás, rokonság, hovatartozás.
Családfakészítés.
Településtörténetek, lakóhelytörténet.
Ismerkedés lakóhelyünk történetével.
A helyi múzeum anyagának megismerése.
A könyvtár helytörténeti anyaga.
Iskolánk története.
Megyénk, régiónk néprajzi – történeti hagyományai.
Az ember helye a Föld ökológiai rendszerében, elképzelések az ember származásáról, az
ember eredetével kapcsolatos elméletek közti
különbség, a tudományos ismeretek korlátai.
Az emberré válás folyamata a régészeti leletek tükrében. A „két lábra állás” következményláncolata.
Az ősi társadalmak földrajzi elhelyezkedése,
a Föld benépesülése.
Az eszközkészítés és eszközhasználat jellemzői a paleolit korszakban, a zsákmányoló és
táplálékmegosztó életmód. A matriarchális
társadalom jellemzői.
Az eszközkészítés és eszközhasználat jellemzői a mezolit és a neolit korszakban, az
élelemtermelő, letelepedett életmód sajátosságai. A patriarchális társadalom jellemzői.
A földművelés, állattenyésztés, kézművesség
kialakulása, a „termelés forradalma”.
Az ősi hiedelemvilág, szertartások, művészet
az őskorban.
Demográfiai változások és következményeik.
Falvak, városok.
A civilizáció kezdete, az állam és az írás
megjelenése.
A potamikus kultúrák általános jellemzői.
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Az ókori görögök (15 óra)

Az ókori Róma (17 óra)

Tematikus áttekintés – ismétlő, rendszerező órák ajánlott témakörei (10 óra)

Városállamok és birodalmak – születés, hanyatlás, újjászületés – sumer városállamok;
Mezopotámia birodalmai; Egyiptom Ó-, Közép-, és Újbirodalma; Asszír birodalmak;
Perzsa
Birodalom; Föníciai városállamok; Palesztina; India; Kína; Gazdaság, társadalmi tagozódás,
politikai berendezkedés;
Vallás, tudomány és művészet az ókori Keleten.
A görög történelem kezdetei. A krétai és mükénéi civilizáció.
A hellének.
A polisz világ születése, a görög gyarmatosítás. Athén és Spárta az archaikus korban. Az
athéni demokrácia kialakulásának állomásai.
A klasszikus kor Hellászban: a görög–perzsa
háborúk; Periklész békekorszaka; a
peloponnészoszi háború; a polisz rendszer
válsága.
A görög vallás és a mindennapi élet.
A tudomány és művészet a görög világban.
Nagy Sándor hódításai, a hellenisztikus államok és a hellenizmus kultúrája.
Itália korai története, az etruszkok.
A korai Róma történelme, társadalma, vallása.
Római hódítás a Földközi-tenger medencéjében, Róma városállamból birodalommá válik.
A köztársaság virágkora és válsága, a válság
megoldására irányuló reformtörekvések.
A polgárháborúk kora.
Az egyeduralom kialakulása, a hatalom jellege.
Társadalom, államszervezet, hadsereg, mindennapi élet.
A császárkor: a principátus császárai; a
dominatus kora.
A római hitvilág, művészet, tudomány, jog.
Róma és a provinciák. Pannónia.
A kereszténység kialakulása és elterjedése,
keresztényüldözések.
Mindennapi élet, életmódtörténet, Tömegszórakoztatás az ókorban,
A népvándorlás. Az antik civilizáció felbomlása.
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Egyén a történelemben

Az egyén a történelemben – híres személyiségek az ókori történelemből.

Anyagi – technikai és szellemi kultúra

Az ókori kelet és az ókori görög és római
technikai újdonságok.

Háborúk, haditervek

Híres csaták, híres haditervek az ókorban.

Fegyverzet, hadrend

Egyiptomi, perzsa, görög, római hadrend és
fegyverzet.

Népesség, település, életmód

Források az életmód jellemzőinek ókori változásáról.
Ókor településtípusok
Az ókori népek anyagi kultúrája
Társadalmi rétegek az ókori társadalmakban.
Tárgyi emlékek – pl. szobrok – segítségével
az egyén megjelenítése a művészetben.
Fejezetek az ókori művelődés történetéből.
Ókori filozófiák (filozófiai alapismeretek,
filozófiatörténet, jelentős filozófusok).
Az antikvitás történetírói.
Államformák, államtípusok az ókortól napjainkig.

Egyén, közösség, társadalom
Tudomány és művészet

Államformák
A zsidó vallás és a Biblia

A kereszténység és az Újszövetség

Ószövetség. Bibliai történetek. Tóra.
Teremtéstörténet; A zsidó nép eredete; Kánaán; A zsidó történelem kezdetei; A zsidó
nép
törvényei.
Zsidó ünnepek, rituálék.
Az esszénus közösség.
A kereszténység kialakulása és elterjedése.
Újszövetségi történetek; Jézus élettörténete,
fellépése és tanítása /a négy evangélium/; Az
ősegyház működéséről /az Apostolok cselekedetei/; Szent Pál levelei, Jelenések Könyve.
A keresztény egyház kialakulása.
Keresztény ünnepek és rítusok.

A továbbhaladás feltételei
A tanulók legyenek képesek egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan forrásokról készült fényképeket, vázlatrajzokat (pl. régészeti lelőhelyről) forrásként értelmezni.
Rövid (kb. 10–20 sornyi) ókori forrásrészleteket feldolgozni, következtetéseket megfogalmazni. Tudjanak anyagot gyűjteni az iskolai könyvtárban és közkönyvtárakban megadott témákhoz. Legyenek képesek egyszerű elbeszélő források kritikai elemzésére, valós tartalmuk
és belső ellentmondásaik felismerésére, következtetések megfogalmazására, különböző típusú
forrásokból származó információk összevetésére.
Ismerjék fel a stabilitás és változás viszonyát a történelemben. Tudják azonosítani az adott
témához kapcsolódó történelmi fogalmakat és tudják helyesen használni azokat. Értsék és
értelmezzék a tanult történelmi szakaszok forrás- és ismerethiányát, a történelemtudomány
54

lehetőségét: a problémafelvetések és hipotézisek rendszerét. Legyenek képesek a tények és a
feltételezések megkülönböztetésére, a más tantárgyakban tanult ismeretek felhasználására,
integrálására. Fedezzék fel a nemzeti identitás jellemzőit.
Legyenek képesek jól felépített tanórai feleletekre, összefoglaló beszámolók előadására. Legyenek képesek alkalmazni a történetiségben a keresztény időszámítást. Tudjanak történelmi
eseményeket, folyamatokat leolvasni a középiskolában használatos történelmi atlasz megfelelő lapjáról. Képesek legyenek történelmi jelenségek számszerűségének felbecsülésére vagy
megmérésére történelmi térképen. Tudjanak információkat gyűjteni és következtetéseket levonni egyszerű statisztikai táblázatokból, grafikonokból, kronológiákból.
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8. ÉVFOLYAM
Belépő, új és megerősítő, korábbi tevékenységformák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
A magyarság őstörténete kapcsán fellelhető írásos és tárgyi emlékek (források) csoportosítása,
ismeretek merítésére, rendszerezése és következtetések levonása.
Lényegkiemelés, rövid vázlat készítése megadott szempontok szerint.
Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek összehasonlítása. Tudományos-ismeretterjesztő szöveg feldolgozása.
Kritikai szemlélet megismerése a források feldolgozása és elemzése során.
A történelmi események több nézőpontból való szemlélése.
Különböző történelmi események meghatározott egységben vizsgálása, okok, következmények, illetve lehetséges alternatívák. A lényeges és a kevésbé lényeges kérdések elkülönítése.
Tájékozódás a szakirodalomban.
A középkorról szóló tudományos-ismeretterjesztő szöveg lényegének kiemelése, tartalmi öszszehasonlítása egyéb ismeretforrásokkal, pl. statisztikai adatokkal, térképről leolvasható információkkal.
A középkorral foglalkozó filmek forrásértékének vizsgálata és összehasonlító felhasználása.
Képesség a középkor kutatásával kapcsolatos, ellentétes nézetek összehasonlítására és megvitatására, önálló kérdések megfogalmazására, valamint annak megállapítására, hogy miként
függhetnek össze a történelmi események okai, következményei és a benne résztvevők szándékai.
Jegyzetkészítés kb.10 percnyi normál beszédtempójú előadásrészletről.
Kivonat készítése kb.8-10 oldalnyi tudományos-ismeretterjesztő szövegrészletről, feleletterv
készítése megadott témáról.
Tematikus bibliográfiák
Kifejezőképességek
Híres középkori tárgyi emlékek felismerése, azok bemutatása élőszóban.
A korai középkor 1-2 jelentős személyiségének életútjából történelmi, erkölcsi tanulságok
levonása.
Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése, a lehetséges alternatívák számbavétele.
Érvekkel alátámasztott vélemények bemutatása a többféleképpen értékelhető eseményekről,
személyekről.
A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott kora középkori jelenségekben, folyamatokban.
A szakkifejezések, fogalmak helyes használata.
Vitaindítók tartása adott témáról.
Kiselőadás tartása előzetes vázlatkészítéssel.
Előre megadott álláspontok képviselete egyes történelmi kérdések megvitatása során.
Tematikus kiállításon látottak elemző bemutatása.
Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és társadalomtörténeti adatok bemutatásához.
Tájékozódás időben
Konkrét történelmi események időben való elhelyezése.
Történelmi jelenségek változásainak hosszabb időn át történő végigkísérése.
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A magyar őstörténet, a vándorlás és a honfoglalás, magyar középkor eseményeinek hozzárendelése az egyetemes vagy az európai történelem nagy korszakaihoz, különbségek és egybeesések felismerése.
Időrendi táblázat készítése.
Tájékozódás térben
Konkrét történelmi események térben való elhelyezése.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása történelmi és földrajzi térképlapok egymás mellé illesztésével a magyar őstörténetre vetítve.
A történelmi tér változásainak ismerete. Történelmi helyek megkeresése mai helyzetet tükröző térképeken.
Történelmi térképvázlatok és rajzok készítése egy-egy történeti táj egységeiről, s ezen a tanév
folyamán tanultak névanyagának, birodalmi határainak, jelentősebb eseményeinek bemutatása.
Témakörök
A kora középkor (9 óra)

A Kárpát-medence története (4 óra)

A magyarság születése (13 óra)

Tartalmak
A feudális gazdasági és társadalmi rend jellemzői a kora középkorban.
Az uradalmi rendszer kialakulása.
A frankok. A Karoling-birodalom és utódállamai.
Európa 1000 körül.
Az egyházszervezet kiépülése.
Világi papság és szerzetesség.
A Bizánci Birodalom és a keleti kereszténység.
Az iszlám vallás és az arab világ.
Az államalapítások kora Közép- és KeletEurópában.
Kultúra és civilizáció fogalma, egymáshoz
való viszonya.
Őskori civilizációk a Kárpát-medencében.
Őskori leletek hazánkban.
Ókori kultúrák a Kárpát-medencében.
A római kor a Dunántúlon.
A népvándorlás korának népei.
Kárpát-medence a honfoglalás előtt: hunok,
germánok, avarok, frankok, szlávok.
Bevezetés a magyar őstörténet kutatásába.
A magyarság eredetproblémái, rokonsági,
származási kérdés.
Krónikák, források a magyarság korai történetéből.
A magyar nép őstörténete és vándorlása, a
vándorlás ázsiai és európai állomásai.
A kettős fejedelemség eredete és jellemzői.
A kettős honfoglalás elmélete.
A honfoglalás több szempontú bemutatása. –
eseménytörténete, a honfoglalás korának
gazdasága, a X. század társadalma és belpoli57

tikája.
A kalandozások eseménytörténet.
Géza fejedelem uralkodásának több szempontú bemutatása.
Az államalapítás – egyházszervezés, a királyi
vármegyerendszer és az udvari szervezet
kiépítése, István törvényei, külpolitikája, a
trónutódlás kérdései.
István király életművének értékelése.
A mindennapi élet István törvényeinek tükrében.
Népünk néprajzi- nyelvjárási és nemzetiségi
összetételének alakulása.
Gazdasági és társadalmi fejlődés a középkorA középkor Európája (1000–1500-ig)
ban.
(11 óra)
A városok felvirágzása, kézműipar és kereskedelem, falusi élet és mezőgazdaság.
A feudalizmus jellemzői.
A középkori egyház.
A keresztes háborúk.
A Német-római császárság és a pápaság hanyatlása.
Hűbériség, lovagi élet.
Anglia a középkorban.
A szabad költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak.
Rendiség és rendi fejlődés NyugatEurópában.
Franciaország és a százéves háború.
Közép- és Kelet-Európa államai (Csehország, Lengyelország, Oroszország).
Bizánc és a balkáni államok.
A mongol-tatár birodalom.
A török veszély megjelenése.
Az Oszmán Birodalom terjeszkedése.
Középkori gondolkodás, egyházi és világi
kultúra a középkorban.
A román és a gótikus stílus.
A humanizmus és a reneszánsz. Itáliában.
Mindennapi élet, életmódtörténet: Érdekérvényesítés és érdekvédelem a középkorban.
A magyar királyság a középkorban – az Ár- Árpád-kor Magyarországon.
István király öröksége.
pád-kor (14 óra)
Küzdelem a régi és az új rend hívei között
(XI. század).
Szent László uralkodása, egyházi intézkedései, törvényei, külpolitikája.
Könyves Kálmán bel- és külpolitikája, törvényei.
Trónviszályok a XII. században.
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III. Béla uralkodása.
Gazdaság és társadalom a XI. és XII. századi
Magyarországon.
II. András politikája (az Aranybulla).
IV. Béla uralkodása a tatárjárás előtt és után.
Gazdasági és társadalmi változások a XIII.
században. Az Árpád-házi királyok korának
vége.
Az érett középkor Magyarországon (XIV– Az Anjou-királyok kora /Károly Róbert és I.
Nagy Lajos/. Bel-és külpolitika. Az AnjouXVI. század eleje) (13 óra)
kor gazdasága, társadalmi változások (rendi
fejlődés, aranybullák).
Luxemburgi Zsigmond kora. A hatalom
megszerzése és konszolidációja, a birodalomépítés
politikája.
Társadalmi és gazdasági változások.
Védekezés az oszmán–török terjeszkedés
ellen.
Hunyadi János tevékenysége.
Hunyadi Mátyás uralkodása (kísérlet a központosításra, bel- és külpolitikája).
A Jagellók kora, a központosítás szétesése.
Dózsa parasztháborúja.
A török veszély kiújulása (A mohácsi csatavesztés).
Tematikus áttekintés - ismétlő, rendszerező órák ajánlott témakörei(10 óra)
A vándorló magyarság élete, hitvilága, műÉletmód, hitvilág
vészete.
A honfoglaló magyarság életmódja, hitvilága, temetkezési szokásai, művészeti emlékei.
Eltérő elméletek, mítoszok a magyarság őstörténetéről.
Kultúra és életmód az Árpád-korban. Szellemi élet az Anjou-korban.
A reneszánsz kultúra és művelődés Magyarországon.
Mindennapi élet és életmódtörténet: Bűn és
bűnüldözés a középkorban.
Az egyház és a világi hatalom kapcsolata a Keresztény univerzalizmus.
Szent Ágoston tanai.
korai és az érett feudalizmus idején
A Cluny reform tanai és hatása Európában.
A Száliak – a pápaság és a császárság küzdelmének előzményei. Az invesztitúraküzdelem
eseménytörténete, fontosabb szereplői, megállapodásai. A világi és egyházi hatalom
összecsapásának társadalmi, gazdasági okai,
következményei
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Szerzetesség a XI–XIII. században.
Az eretnekmozgalmak kialakulásának okai.
A patarénusok, a katharok, a valdensek.
A keresztes háborúk és lovagrendek a kö- A keresztes háborúk okai, menete, következményei, a hadjáratok eseménytörténete, a
zépkorban
keresztes hadjáratok jelentősége.
A középkori zarándoklatok.
Lovagrendek a keresztes háborúkban: a
johanniták, a templomosok, a német lovagrend.
Lovagok és a lovagi életmód.
A korai, az érett és a kései feudalizmus gazEurópa gazdasága a feudalizmus idején
daságának, gazdasági változásainak és
gazdaságpolitikájának összehasonlítása.
Anyagi – technikai és szellemi kultúra

A tudomány és a művészetek

Háborúk, haditervek

Fegyverzet, hadrend

Népesség, település, életmód (1.)

Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik különböző történelmi korokban.
A gazdasági életet átalakító technikai találmányok.
Az egyiptomi és a görög tudományok hatástörténete.
A középkori tudomány és művészet jellemzői.
A román és a gótikus stílus jellemző jegyei
és épületei Európában és Magyarországon.
A humanizmus és a reneszánsz Magyarországon.
A germán és viking harcmodor.
A honfoglaló magyarság harcmodora.
A keresztes hadjáratok jellegzetességei.
A huszita harcmodor.
A török hadjáratok.
Germán, viking, magyar fegyverek.
A banderiális hadrend.
A középkor fegyverei.
A zsoldos hadsereg felépítése.
Török hadrend és fegyverzet.
Ókor településtípusok, a római városépítés
jellegzetességei és emlékei Pannóniában.
A középkori városok kialakulása, lakóinak
élete.
A városiasodás következményei, gondjai.
A demográfiai helyzet alakulása a középkorban.
Hanza-városok. A kétközpontú városok a
Rajna-vidéken.; A városfejedelemségek.
A magyar városfejlődés korai szakasza.
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Egyén, közösség, társadalom

A feudalizmus államszervezeti keretei

Helytörténeti téma

Társadalmi rétegek az ókori társadalmakban.
A középkori társadalom kialakulása, az
egyén szerepe.
A magyar társadalom szerkezetének változása a XI–XV. században.
Az államalapítás konstans elemei.
A keresztény feudális monarchia.
A patrimoniális hatalom.
A feudális anarchia.
A rend, a rendi monarchia, a „rendi anarchia”
Saját lakóhely sorsának alakulása / várossá
fejlődése.
A vallási felekezetek helyzete, szerepe a településen.
Város, városnegyed középkori fejlődése.
A helyi ipar sorsának alakulása a településen.
Oktatás és kultúra fejlődése a lakóhelyen.

A továbbhaladás feltételei
A tanulók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb középkori tárgyi emlékeket, legyenek képesek azokat értelmezni élőszóban vagy írásban. Ismerjék fel, hogy a vizsgált forrásban
miként tükröződik a szerző személyes helyzete. Képesek legyenek a források és a tankönyvi
szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására. Tudják elemezni, hogyan tükröződnek
a társadalmi változások a tanult kor törvényi forrásaiban. Legyenek képesek a társadalmi viszonyok, kormányzati struktúrák vázlatos ábrázolására. Tudjanak történelmi analógiákat
megadott szempontok szerint keresni és értelmezni. Tudják a tanultakat okok és következmények szerint rendezni, tudják a különböző típusú okokat és következményeket megkülönböztetni és azok eltérő jelentőségét felismerni. Legyenek képesek a magyar történelem sorsfordító eseményeit több szempontból vizsgálni és bemutatni. Tudják helyesen alkalmazni a történelmi fogalmakat és ismerjék fel azok esetleges jelentésváltozásait. Használják a tankönyvek,
munkafüzetek kronológiáit. Képesek legyenek történelmi események, folyamatok részleteinek
leolvasására a középiskolában használatos történelmi atlasz és a falitérkép megfelelő lapjáról.
Tudják a tematikus történelmi térképek adatait összehasonlítani, s ebből következtetéseket
levonni.
A tanulók legyenek képesek – előzetes felkészülés alapján – szóban és írásban egy megadott
témáról vitatkozni, ahhoz hozzászólni, azt értékelni, összefoglalni. Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb már tanult ismerethordozókat értelmezni élőszóban rövid felkészülés után. Ismerjék fel a tanult építészeti stílusok jellemző jegyeit, sajátosságait. Tudjanak jól felépített,
szabadon előadott feleletet vagy előadást tartani történelmi témákról (lecke, fejezetrész, leckéken átívelő folyamatok, összehasonlítások stb.). Tudjanak néhány címből álló bibliográfiákat készíteni az iskolai és a közkönyvtárak felhasználásával kiselőadások, vitaindítók számára.
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9. ÉVFOLYAM
Belépő, új és megerősítő, korábbi tevékenységformák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írott források elemzése, az egyes szövegek forrásértékének megállapítása ellentétes felfogású
forrásrészletek összehasonlítása. Lényegkiemelés több szempont alapján. Azonos eseményről,
jelenségről készült különböző forrásrészlet összehasonlítása. A tanultak okok és következmények szerinti rendszerezése, a különböző típusú okok és következmények jelentőségének felismerése, önálló következtetés levonása.
Annak felismerése, hogy a kortárs milyen információk birtokában dönthetett, milyen folyamatok maradhattak, és maradtak is rejtve előtte (gazdasági folyamatok, éghajlati változások stb.)
Kortársak eltérő válaszainak vizsgálata.
Az egyes uralkodóházak, országok, szövetségek közötti konfliktusok kiváltó okainak, a konfliktusban részt vevők célkitűzéseinek bemutatása, elemzése.
Felekezeti, társadalmi, politikai és népesedési viszonyok kölcsönhatásainak feltárása és értelmezése.
A kora újkorról, újkorról szóló tudományos-ismeretterjesztő szöveg lényegének kiemelése,
tartalmi összehasonlítása egyéb ismeretforrásokkal, pl. statisztikai adatokkal, térképről leolvasható információkkal.
A kora újkorral, újkorral foglalkozó filmek forrásértékének vizsgálata és összehasonlító felhasználása.
Tájékozódás a szakirodalomban.
Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján.
A jegyzetek felhasználásával egy-kétoldalas kiselőadások készítése.
Szakirodalom (könyvek, folyóiratok) felhasználásával kisebb (3-6 oldalas) tanulmány készítése.
Kifejezőképességek
A kora újkor, újkor jelentős személyiségei életútjának bemutatása.
Érvekkel alátámasztott vélemények bemutatása a többféleképpen értékelhető eseményekről,
személyekről. Az élethelyzetek értékelése történeti válaszutaknál és nehéz döntéseknél. A
változás történeti jellegének értelmezése meghatározott jelenségekben, folyamatokban.
A történelmi korszakra vonatkozó szakkifejezések, fogalmak helyes használata, a történelmi
fogalmak szabatos meghatározása.
Tematikus kiállítás megtekintése, a látottak elemző bemutatása.
Előre megadott álláspontok képviselete egyes történelmi kérdések megvitatása során.
Írásművek készítése történeti témákról segédeszközök nélkül vagy azok felhasználásával,
meghatározott témából, meghatározott terjedelemben (15–30 sor).
Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak
stb.) ötvözésével.
Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és társadalomtörténeti adatok bemutatásához.
Tájékozódás időben
A változás fölismerése a történelemben, elemzése konkrét történelmi példákon. Fontosabb
folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása.
A tanult történeti korszakok sokrétű (társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti, művelődéstörténeti stb. szempontú) összehasonlítása.
A vizsgált korszak eseményeinek, jelenségeinek, személyeinek hozzárendelése az egyetemes
vagy az európai történelem különböző korszakaihoz, különbségek és egybeesések felismeré62

se. A nyugat-európai és a magyar történelem eltérő időbeli ritmusának és kölcsönhatásainak
elemzése.
Európa történetének több szempontú korszakolása, korszakhatárok különböző szempontú
kijelölésének vizsgálata.
Az egyetemes és a magyar kronológiák használata, ezek alapján megadott témakörök időrendjének elkészítése.
Kronológián belüli lényegkiemelés.
Tájékozódás térben
A konkrét történelmi események térben és időben való elhelyezése, az események közötti
kapcsolat fölismerése, időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítása történelmi és földrajzi
térképek alapján, (pl. ásványkincsek – bányavárosok). A nagy földrajzi felfedezések és a
gyarmatok kialakulásának nyomon követése és hatásának vizsgálata. A birodalmi határok
változásainak nyomon követése. Topográfiai adatok, folyamatok, jelenségek megmutatása a
mai viszonyokat tükröző térképeken.
Történelmi térképvázlatok és sematikus rajzok készítése egy-egy történeti táj egységeiről.
Tartalmak
A nagy földrajzi felfedezések és következményei.
Az amerikai kontinens kultúrája a gyarmatosítás előtt.
Az újvilág gyarmatosítása.
Az atlanti hatalmak felemelkedése, a világkereskedelem létrejötte.
A modern világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei.
A reformáció kialakulásának társadalmipolitikai háttere.
A reformáció irányzatai.
A katolikus megújulás és a barokk.
A modern európai államok létrejötte, a kontinentális abszolutizmus és a parlamenti monarchia megszületése.
A spanyol abszolutizmus és a németalföldi
szabadságharc.
Anglia (az abszolutizmus kezdete, fénykora
és bukása). Franciaország vallási küzdelmei
és az abszolutizmus kialakulása.
A Habsburgok birodalma és a harmincéves
háború.
Hatalmi viszonyok a XVIII. századi Euró- Az angolszász kapitalizálódás, a polgári fejlődés és a mindennapi élet a kora újkori Angpában (6 óra)
liában.
Az angol polgári forradalom, Nagy-Britannia
és a parlamentáris viszonyok.
Poroszország felemelkedése.
A hatalmi viszonyok átrendeződése, az európai egyensúly a XVII. században.
Témakörök
A kora újkor (XVI–XVIII. század) (10 óra)
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A modern Oroszország születése.
A felvilágosult abszolutizmus.
A XVII. századi életviszonyok.
Magyarország a kora újkorban (1526–1711) Az ország három részre szakadása, a végvári
küzdelmek
(16 óra)
A felosztottság állandósulása. – a Királyi
Magyarország, a török hódoltság és az Erdélyi Fejedelemség.
A Királyi Magyarország és az Erdélyi fejedelemség kormányzata.
A török berendezkedés Magyarországon.
A magyar gazdaság és társadalom változásai
a három részre szakadt Magyarországon.
A reformáció elterjedése Magyarországon, a
válasz a katolikus megújulás.
A tizenöt éves háború és Bocskai István szabadságharca.
Az erdélyi fejedelemség fénykora, a fejedelmi abszolutizmus kiépítése Bethlen Gábor
idején
Függetlenségi harcok és országegyesítő kísérletek.
Küzdelem a török ellen, Zrínyi Miklós tevékenysége.
Thököly Imre mozgalma.
A török kiűzése az ország felszabadításának
politikai és gazdasági következményei.
A Habsburg abszolutizmus.
A kuruc mozgalom kezdetei.
A Rákóczi-szabadságharc előzményei, kezdete.
A szabadságharc katonai eseményei.
A szabadságharc fénykora, Rákóczi állama
és országgyűlései.
A nemzetközi helyzet hatása a Rákóczi szabadságharcra.
A szabadságharc bukása.
Az angolszász kapitalizálódás, a polgári fejA felvilágosodás kora (1714–1789)
Hatalmi viszonyok a XVIII. századi Euró- lődés és a mindennapi élet az újkori Angliában.
pában (12 óra)
Nagy-Britannia és a parlamentáris viszonyok. Az angol alkotmányos monarchia működése.
A hatalmi viszonyok átrendeződése, az európai egyensúly a XVIII. században.
A francia ancien regime ellentmondásai, reformtörekvései. A széttagolt Németország.
Poroszország felemelkedése. Oroszország
térnyerése (Nagy Péter, II. Katalin).
A felvilágosult abszolutizmus.
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A Habsburg Birodalom.
A szellem forradalma a XVII–XVIII. században: tudományos világkép és felvilágosodás. Az
új világszemlélet kialakulása, az új természettudományok és társadalomtudományok
kibontakozása. A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői források
alapján.
Magyarország a Habsburg Birodalom rend- A szatmári béke következményei: Magyarország beillesztése a Habsburg Birodalomba.
szerében (1711–1790) (8 óra)
III. Károly reálpolitikája.
Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok alakulása. Gazdaság és társadalom a
XVIII.
században.
Mária Terézia felvilágosult abszolutizmusa.
II. József kísérlete az „egységállamra”.
A rendi társadalom és a rendek ellenállása, az
udvar és a rendek viszonya.
Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései.
A felvilágosodás és a nemzeti ébredés.
Tematikus áttekintés- ismétlő, rendszerező
órák ajánlott témakörei (22 óra)
A nagy világvallások kialakulása és főbb A világvallások elterjedése.
A bráhmanista, a taoista, a buddhista, a zsitanításaik
dó, a keresztény – katolikus, ortodox, református,
anglikán, evangélikus, – a mohamedán, vallás kialakulása, elterjedése, forrásai, tanítása,
ünnepei, rituáléja.
A nyugat-európai és a kelet-európai gazdaság
Európa gazdasága a kora újkorban
eltérő fejlődésének okai és azok
következményei.
A céhes és manufakturális ipar összehasonlítása.
A három részre szakadt Magyarország jelNépesség, település, életmód
legzetes települései, lakóinak élete.
Kultúrák egymásra hatása Magyarországon
Demográfiai változások a 16-18. század folyamán
A XVIII. századi életviszonyok Európa
Reformáció és az átalakuló társadalom
egyes régióiban.
Eretnekség, eretnekmozgalmak.
A reneszánsz, az egyház elvilágiasodása.
A lutheri reformáció.
A svájci reformáció,
A korai polgári forradalom.
A katolikus megújulás.
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Államformák a koraújkorban

Az abszolutizmus.
A felvilágosult abszolutizmus.

A tudomány és a művészetek

Az udvari, az egyházi és a polgári barokk
szerepe és üzenete.
A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás.
A szellem forradalma a XVI–XVIII. században.
Az új világszemlélet kialakulása, az új természettudományok és társadalomtudományok kibontakozása.
A felvilágosodás korának művészete, különböző stílusirányzatok egymás mellett élése
A tudományok kialakulása, a vallás és a tudományok viszonya a középkorban, a „hét
szabad művészet”, tudományok a középkori
egyetemeken, a természettudományos gondolkodás megszilárdulása a XVII. században,
az egyes tudományágak eredményei a XVIIXVIII.században (fizika, kémia, biológia).
A keresztény hit és a tudományok terjesztői:
az apostoli és a szerzetesi mozgalmaktól a
szabadkőműves páholyokig.
Az egyéni vallásosság háttérbe szorulása.
Laicizálódás és szekularizáció.
A katolikus egyház és a polgárosodás.
Egyházpolitikai küzdelmek politikai és eszmetörténeti jelentősége.
Az egyház szerepváltása a közéletben és a
magánéletben.
A felvilágosult abszolutizmus uralkodói,
korszerű reformtörekvései.
A felvilágosodás nagy alakjai és hatásuk.
A reformáció-ellenreformáció nagy alakjai

A kereszténység és a felvilágosodás

Egyén a történelemben

A továbbhaladás feltételei
A tanulók ismerjék fel a tananyagban szereplő - a vizsgált történelmi időszakra jellemző fontosabb tárgyi emlékeket, legyenek képesek azokat értelmezni. Ismerjék fel és értelmezzék,
hogy a vizsgált forrásban miként tükröződik a szerző személyes helyzete. Tudják elemezni,
hogyan tükröződnek a társadalmi változások a tanult kor törvényi forrásaiban. Legyenek képesek a társadalmi viszonyok, kormányzati struktúrák vázlatos ábrázolására. Tudjanak történelmi analógiákat megadott szempontok szerint keresni és értelmezni. Tudják a tanultakat
okok és következmények szerint rendezni, tudják a különböző típusú okokat és következményeket megkülönböztetni és azok eltérő jelentőségét felismerni. Legyenek képesek a történelem sorsfordító eseményeit több szempontból vizsgálni és bemutatni.
Tudják helyesen alkalmazni a történelmi fogalmakat és ismerjék fel azok esetleges jelentésváltozásait. Legyenek képesek a világ-, az európai és a magyar történelem korszakainak
szinkronban látására, annak ismeretében legyenek képesek a változó magyarországi viszo66

nyok elemzésére, hogy a Föld különböző régióiban eltérő folyamatok eltérő viszonyokat teremtettek. Használják a tankönyvek, munkafüzetek kronológiáit. Képesek legyenek a történelmi atlasz precíz használatára. Tudják a tematikus történelmi térképek adatait összehasonlítani, s ebből következtetéseket levonni.
A tanulók legyenek képesek – előzetes felkészülés alapján – szóban és írásban egy megadott
témáról vitatkozni, ahhoz hozzászólni, azt értékelni, összefoglalni. Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb már tanult ismerethordozókat értelmezni. Tudjanak jól felépített, szabadon előadott feleletet vagy előadást tartani történelmi témákról (lecke, fejezetrész, leckéken átívelő
folyamatok, összehasonlítások stb.). Tudjanak néhány címből álló bibliográfiákat készíteni az
iskolai és a közkönyvtárak felhasználásával kiselőadások, vitaindítók számára.
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10. ÉVFOLYAM
Belépő, új és megerősítő, korábbi tevékenységformák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írott források értelmezése, feldolgozása, különböző szemléletű források gyűjtése, elemzése
szöveggyűjteményekből.
A történettudományi szakirodalomban való jártasság, tanulmányok, értekezések részleteinek
ismerete, kritikus elemzése.
A forrás szerzője szándékának, álláspontjának megállapítása, a forrás és saját ismeretek alapján történő indokolása.
Annak felismerése, hogy a kortárs milyen információk birtokában dönthetett, milyen folyamatok maradhattak, s maradtak is rejtve előtte (gazdasági folyamatok, éghajlati változások stb.).
Eltérő kortársi válaszok vizsgálata.
Eltérő jellegű források (a vizsgált korszak írott és tárgyi emlékei, műalkotások, irodalmi művek, sajtó, film, kép stb.) elemzése, az egyes forráscsoportok forrásértékének összehasonlítása.
A sajtó szerepe, az abban való tájékozódás, a sajtóműfajok megkülönböztetése.
Különböző típusú források és saját ismeretek összevetésével egy témáról összefoglaló ismertetés írása.
Karikatúrák vagy szimbolikus ábrázolások alapján a szerző álláspontjának bemutatása.
Jegyzet készítése előadás alapján.
Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján.
Részletesebb (15-20 cím) bibliográfiák készítése.
Kifejezőképességek
A nagy történelmi személyiségek meghatározó szerepének értékelése.
Érvekkel alátámasztott vélemények bemutatása az ellentmondásosan értékelhető eseményekről és személyekről.
A történelmi korszakra vonatkozó szakkifejezések, fogalmak helyes használata.
Történelmi fogalmak szabatos meghatározása, szinonimák felsorolása.
Írásbeli feladatlapok kitöltése.
Történelmi kérdések megvitatása élőszóban, előre megadott kérdések képviselete a vitapartner érveinek fokozott figyelembevételével.
A jegyzetek felhasználásával kiselőadások készítése.
Értekezés, tanulmány, előadás készítése történeti témákról szakirodalom (könyvek, folyóiratok) felhasználásával meghatározott terjedelemben.
Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, a szakirodalom felhasználásával, az összefüggések
és a lexikai adatok kapcsolatának bemutatásával.
Egy téma bemutatása többféle módszer (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak, számítógép
stb.) ötvözésével.
Kiállításterv összeállítása az évfolyam tananyagának egy-egy körülhatárolt egységéről a reprodukciós anyag megjelölésével.
Tematikus kiállítás megtekintése, a látottak elemző bemutatása.
Az újkor tárgyi emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban.
Tájékozódás időben
A régi és az új világ folyamatos együttélésének fölismerése.
Történelmi jelenségek változásainak hosszabb időn át történő végigkísérése.
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Az információ terjedésének térbeli és időbeli lehetőségei és korlátai a technikai vívmányok
fejlődése tükrében.
Egy ország vagy régió történelmének szabadon választott szempontból hosszabb időtávon
való végigkísérése, bemutatása.
A tanult történeti korszakok sokrétű (társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti, művelődéstörténeti stb. szempontú) összehasonlítása.
A változás a történelemben: konkrét történelmi példák elemzése (ipari forradalom, városiasodás stb.), okok, összefüggések keresése.
Történelmi folyamatok, korszakok ismerete, s az európai régiók (Nyugat-Európa, KözépEurópa, Kelet-Európa, centrum és periféria) megkülönböztetése, egymáshoz való viszonyuk
átlátása, összehasonlítások megtétele.
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendi viszonyainak felállítása.
Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen.
Az egyetemes és a magyar kronológiák használata, ezek alapján megadott témakörök kronológiáinak elkészítése.
Tájékozódás térben
A térben és időben játszódó események közötti kapcsolat fölismerése, – a világ „beszűkülési
folyamatának vizsgálata – időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása alapján rajzok és
térképek készítése.
Tematikus történelmi térképek adatainak önálló összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi összetétel változása), következtetések levonása.
Történelmi régiók, államhatárok változásának indokolása.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítása történelmi és földrajzi
térképek alapján önállóan (pl. ásványkincsek, iparvidékek az ipari forradalom idején).
Az év során tanultak topográfiai adatainak, folyamatainak, jelenségeinek megjelölése a mai
viszonyokat tükröző térképeken.
Vaktérképek készítése, s ezen az év folyamán tanultak névanyagának, valamint a térképen
ábrázolható folyamatok, jelenségek bemutatása.
Tartalmak
Témakörök
A polgári átalakulás kora (1776–1849) (10 Az Amerikai Egyesült Államok kialakulása.
Az Egyesült Államok alkotmánya.
óra)
A francia polgári forradalom.
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata.
A francia forradalom főbb irányzatai, valamint képviselőik társadalmi és politikai
elképzeléseinek összehasonlítása.
A jakobinus diktatúra. A thermidori konvent
és a konzulátus időszaka.
Európa Napóleon korában, a napóleoni háborúk fordulópontjai. A bécsi kongresszus. A
Szent
Szövetség Európája.
A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán.
Forradalmi hullámok a XIX. század első felében.
Az 1848-as forradalmak.
A „klasszikus” ipari forradalom legjelentő69

sebb területei és találmányai, az ipari forradalom
teremtette ellentmondások.
Az ipari forradalom hatásai az életkörülményekre és a környezetre.
A modern társadalmak születése. Városi és
vidéki élet.
A XIX. század uralkodó eszméi források
alapján.(liberalizmus, nacionalizmus, szocializmus, konzervativizmus).
A legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak (alkotmány, parlament, képviseleti
rendszer,szavazati jog, hatalommegosztás).
A romantika.
A polgárosodás kezdetei Magyarországon A francia forradalom és a napóleoni háborúk
hatása Magyarországon.
(1790–1847) (10 óra)
A rendi országgyűlés és a megyerendszer
működése.
Az átalakuló társadalom rétegződése, nemesi,
paraszti és városi életformák.
Új elemek és elmaradottság a gazdaságban.
A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései. Reformországgyűléseink.
Széchenyi István programja és gyakorlati
tettei, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc, Kossuth
Lajos politikai programja, Eötvös József szerepe, tevékenysége.
Politikai pártok létrejötte, az utolsó rendi
országgyűlés.
Falu és a város a reformkorban.
A nemzeti megújulás, a nemzeti érzés megerősödése a magyarság és a nemzetiségiek
körében.
A reformkori művelődés, kultúra.
Forradalom és szabadságharc Magyaror- A márciusi forradalom.
szágon (1848–49) (10 óra)
Az áprilisi törvények.
A Batthyány-kormány és az udvar viszonya.
Az első népképviseleti országgyűlés.
A forradalom nehézségei, a nemzetiségiek
mozgalmai.
A szabadságharc, a nemzeti önvédelem megszervezése és a tavaszi hadjárat.
A Függetlenségi Nyilatkozat és a nemzetközi
viszonyok.
A német, az olasz és az ausztriai mozgalmak
hatása a magyar szabadságharcra.
A szabadságharc bukása.
A Görgey-probléma.
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A nemzetállamok és az imperializmus kora Gazdasági és társadalmi változások a fejlett
országokban 1848 után.
(1848–1914) (25 óra)
A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása, az ipari forradalom legfontosabb
találmányai és felfedezői.
A tudományos és technikai fejlődés hatása a
környezetre és az életmódra, hatása a
társadalomra és a gondolkodásra.
III. Napóleon politikája.
A krími háború, reformok Oroszországban, a
lengyel felkelés. Az egységes Olaszország és
Németország kialakulása, Németország
nagyhatalommá válása.
A porosz-francia háború és a párizsi kommün.
Az amerikai polgárháború.
Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági és
politikai nagyhatalommá válása.
A szövetségi rendszerek kialakulásának okai
az első világháború előtt.
Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek.
A „keleti kérdés” és a balkáni konfliktusok
okai.
Az európai terjeszkedés és a gyarmatbirodalmak kialakulása, a brit, a francia és az
orosz
gyarmatbirodalom.
Kína és a japán modernizáció.
„Boldog békeidők”: a gazdasági, társadalmi
és kulturális modernizáció felgyorsulása.
Az állam új feladatai (oktatás, egészségügy,
szociálpolitika).
A munkásság politikai erővé szerveződése,
az Internacionálék. A művelődés új keretei.
A polgárosodás kibontakozása Magyaror- Megtorlás, önkényuralom, neoabszolutizmus.
A Bach-rendszer kiépülése.
szágon (1849–1914) (25 óra)
A passzív ellenállás.
Az emigráció.
A kiegyezés megszületésének okai, tartalma
és értékelése.
A kiegyezés alternatívái, a kiegyezéshez fűződő viták (dunai konföderációs terv, Kaszszandra
levél).
A kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság,
közlekedés. Gazdasági felzárkózás.
A polgárosodó társadalom és sajátosságai, a
torlódó társadalom. A polgári állam kiépülé71

Tematikus áttekintés - ismétlő, rendszerező órák ajánlott témakörei (19 óra)

se
Magyarországon (közigazgatás, egészségügy,
iskolahálózat).
Pártviszonyok a dualizmusban.
Az életmód változásai, a környezet átalakításának következményei.
Népességi és nemzetiségi viszonyok, a magyar nemzetiségi politika és a nemzetiségi
törekvések.
A romák.
A zsidóság emancipációja. Asszimiláció és
kivándorlás.
A városiasodás és a főváros, Budapest világvárossá fejlődése.
A dualizmus korának műveltsége.
A magyar tudomány és művészet néhány
kiemelkedő személyisége.
A tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon (divat, szórakozás, sport, sajtó).
A politikai viszonyok és a kiegyezés rendszerének belső ellentmondásai.
A dualizmus válsága.

A korai polgári forradalmak és a reformáció.
A klasszikus polgári forradalmak és a felvilágosodás.
Az 1848-as forradalmakat előkészítő ideológiák: liberalizmus, nacionalizmus.
Forradalmat hirdető ideológiák: marxizmus,
anarchizmus a XIX. században.
Konzervativizmus.
A politikai katolicizmus.
Reformok és forradalom Magyarországon A reform és a forradalom fogalmi sajátosságai a célok és a módszerek figyelembevétea XIX. században (4 óra)
lével.
A reformok köre és mozgatórugói Magyarországon a XIX. században.
A reformok és hazánk Habsburg Birodalomba illesztésének közjogi, gazdasági és politikai
problémái.
A reformok színhelyei: a rendi országgyűlés
és a vármegye felépítése, működése, szerepe
a XVIII. század közepétől 1848-ig.
A nemzeti eszme és a reformok Magyarországon a XVIII. század közepétől 1848-ig.
A reformok és a hatalom, a forradalom és a
hatalom viszonyrendszere.
A reformok és a forradalom eredményeinek
Forradalmak és ideológiák (5 óra)
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összehasonlítása.

Egyén a történelemben (5 óra)

A francia forradalom politikai vezetői.
Bonaparte Napóleon személyisége és jelentősége.
Garibaldi egyénisége és szabadságharcos
szerepe.
Viktória és a viktoriánus Anglia.
Bismarck és a német egység.
Széchenyi, Kossuth, Deák
A továbbhaladás feltételei

A tanulók legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg kritikus elemzésére, a szakirodalmi szövegek megállapításainak értelmezésére, összefüggéseik felismerésére.
Tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával kiselőadások,
vitaindítók céljára.
Tudjanak jól felépített, szabadon előadott feleletet tartani történelmi témákról.
Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban,
rövid fölkészülés után.
Tudjanak méréseket és becsléseket készíteni a térképen önállóan (lakosságszám, népsűrűség,
gazdasági fejlettség).
Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába.
Tudjanak 8-10 oldalas értekező tanulmányt készíteni önállóan megadott témáról a szakirodalom és a korabeli források felhasználásával.
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11. ÉVFOLYAM
Belépő, új és megerősítő, korábbi tevékenységformák
Ismeretszerzés és tanulás
A XIX/XX. századi írott források értelmezése, feldolgozása, elemzése.
Kritikai forráskezelés. Különböző típusú források összevetése.
Az álláspontok és cselekedetek mögött meghúzódó szándékok rekonstruálása és bemutatása
korabeli források alapján.
Filmek, filmhíradók értékelése, elemzése.
A képi forrásokból merített információk saját ismeretekkel való összevetése, az eltérések
megfogalmazása és indokolása.
A média forrásértékének és manipulációs jellegének fölismerése, elemzése.
Tények és feltételezések magabiztos megkülönböztetése korabeli forrásokban és a korról szóló szakirodalomban.
Nemzetközi szerződések, békekötések, szövetségi megállapodások, nemzetközi szervezetek
alapokmányainak elemzése. Szövetségi rendszerek kialakulásának, az egyes országok, szövetségi rendszerek közötti konfliktusok kiváltó okainak, a konfliktusban résztvevők célkitűzéseinek bemutatása, elemzése.
Tájékozódás a szakirodalomban.
Adatsorok számítógépes rendezése és bemutatása grafikonokon, diagramokon és táblázatokon (pl. népességi adatok, termelési mutatók, fegyverkezés stb.).
Pályamunkák, tanulmányok bibliográfiájának összeállítása, anyaggyűjtés, az írásmű elkészítése.
Kifejezőképességek
A kor jelentős személyiségeinek életútja, történelmi, erkölcsi tanulságok levonása.
Az élethelyzetek értékelése történeti válaszutaknál és nehéz döntések idején.
Az egyes személyek döntéseinek értékelése, a lehetséges alternatívák számbavétele.
Érvekkel alátámasztott vélemények bemutatása ellentmondásosan értékelhető eseményekről
és személyekről.
Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.
Társadalmi és kormányzati struktúrák önálló ábrázolása.
A többpárti parlamentizmus és a parlamenti váltógazdaság működésének ismerete, értékelése.
Az ellenzéki magatartás, az ellenzéki pártok szerepének tanulmányozása.
A demokratikus és a diktatórikus hatalommegosztás és hatalomgyakorlás, a hatalomellenőrzés eszközei és módszereinek megismerése, értelmezése.
A kormányzás szintjeinek és formáinak megkülönböztetése a különböző korokban (pl. központi kormányzati intézmények, helyi közigazgatás, megyék, városi önkormányzat).
Az állam és egyház viszonyának változásai a különböző korokban.
Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; rövid és hosszú esszék írásában, tájékozottság a
feladatlapok javítási elveiben és módszereiben.
Történelmi kérdések, problémák átfogó, esszéjellegű, szabatos kifejtése források és szakirodalom segítségével.
A történelmi fogalmak szakszerű magyarázata és használata.
Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán tudásra épülő, saját vélemény megfogalmazása, kifejtése és megvédése vita esetén.
Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások fölismerése és bemutatása.
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A források értékelésével saját vélemény kialakítása az adott eseményről, intézményről, szervezetről.
Tájékozódás időben
A világ-, az európai és a magyar történelem főbb eseményeinek és a jelentős magyar és egyetemes történeti kortársaknak időbeli egymáshoz kapcsolása.
Az egyetemes és a magyar történelem megadott szempontú korszakokra bontása (pl. gazdasági, kulturális fejlődés, tudományos gondolkodás).
A változás és a fejlődés közti különbség értelmezése.
Tájékozódás térben
A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, összehasonlítása.
Különböző térképek összehasonlításával változások vagy folyamatok (pl. etnikai, településszerkezeti, gazdasági) bemutatása.
Térképvázlat és más segédlet (pl. forrás, kulcsszavak, szempontok) alapján a korszakok történelmi régióinak jellemzése, világháborús hadszínterek, XX. századi határváltozások vizsgálata.
Ugyanazon régiót, államalakulatot vagy népet bemutató, különböző korokat ábrázoló térképek és térképvázlatok értelmezése és összehasonlítása.
11. évfolyamon a heti óraszám eggyel emelkedik (heti 3). A 11-12. évfolyam tananyagát figyelembe véve célszerűnek látszik ismétlő, rendszerező órákkal indítani, és összefoglaló,
rendszerező órákkal zárni, melyek egyben előkészítik a 12. év tananyagát, s megalapozzák az
érettségire való ráhangolódást. (A tematikus, rendszerező témakörök kiválasztása e szerint
történhet.)
Témakörök
Tematikus áttekintés - rendszerező órák
ajánlott témakörei (22 óra)
Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra
a XIX. században

Munkásideológiák a XIX. században

Tartalmak
Az ipari forradalmak fogalmi problémái,
folyamatai, szakaszai
A modern gyáripar kialakulása.
A monopóliumok létrejötte és fajtái a XIX.
század végén: tröszt, kartell, konszern, szindikátus.
Harc az impériumokért, a neokolonializmus
új formái.
Az ipari forradalmak hatása a környezetre.
Híres magyar tudósok és találmányok.
Történelmi előzmények: állami törődés a
szegényekkel, elesettekkel (ár- és bérmaximálások az ókori Athénban, a római prolesek
problémái, a ciompi-mozgalom a középkorban, luddizmus stb).
Ideológiai előzmények: Thomas Morus: Utópia, Campanella Napállama, Swift Gulliver
utazásai, Voltaire Candide című művének
Eldorádója.
A XIX. századi munkásideológiák filozófiai
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Mindennapi élet, életmódtörténet

Magyarországon a XIX–XX. század fordulóján

Etnikum, nemzet, nemzetiség, kisebbség
Magyarországon a XIX–XX. század fordulóján.

Pártok és programok Magyarországon
1846–1914 között

háttere.
A szocializmus, a marxizmus, szociáldemokrácia, keresztényszocializmus, revizionizmus, anarchizmus.
A munkásmozgalmak fejlődése a XIX. században: géprombolások, chartista mozgalom,
tradeunionok, sztrájkok, pártok létrejötte,
Internacionálék
A modern városfejlődés; Budapest, Bécs,
Prága fejlődési párhuzamai (kötelezően
feldolgozandó téma).
A nemzetiségi lét és kultúra fő kérdései az
Osztrák-Magyar. Monarchiában (kötelezően
feldolgozandó téma).
Helytörténeti téma feldolgozása.
A dualizmus társadalmi rendszerének problémái, a torlódó társadalom ismérvei.
Az antiszemitizmus társadalmi-politikai gyökerei, a cion mozgalom.
A kivándorlás hullámai, az „amerikás magyarok” helyzete itthon és az USA-ban.
A munkásság és a parasztság rétegződése.
A dzsentri-lét jellemzői és megjelenésük a
korabeli irodalomban
Nemzetiségi viszonyok és problémák a századfordulón.
Az 1868-as nemzetiségi törvény és a Lex
Apponyi összehasonlítása.
A Memorandum-per okai és következményei. Nemzetiségi feszültségek az első világháború előestéjén.
Politikai pártok és csoportok a történelemben
(optimaták-néppárt, guelfek-ghibellinek,
toryk whigek, jakobinusok-girondisták, republikánusok-demokraták).
Politikai pártok a reformkorban: Konzervatív
Párt, centristák, Ellenzéki Párt.
Pártprogramok és ideológiák, pártok a politikai életben.
Frakciók a pártban, pártfegyelem.
A dualizmus pártviszonyai és programjaik, a
pártok működése a parlamentben.
A magyarországi pártfejlődés sajátosságai.
A liberalizmus és a konzervativizmus hazai
korlátai.
A közjogi kérdés és a sajátos pártszerkezetek
kapcsolata.
A választójog és a választások alakulása Magyarországon, a választási rendszer a XX.
század elején.
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Az első világháború és a forradalmak kora
(1914–1920) (22 óra)

Az első világháború és következményei Magyarországon (1914–1919) (9 óra)

A két világháború között: az 1920-as évek
(10 óra)

Az első világháború előzményei, kirobbanása, története (erőviszonyok, haditervek, háborús
célok, hadiesemények). Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői.
A hátország szerepe a háborúban.
A nagy háború következményei:
a versailles-i békerendszer. Nagyhatalmi
érdekek és ellentétek a béketárgyalásokon.
A Párizs környéki békék területi, etnikai és
gazdasági vonatkozásainak elemzése.
Forradalmak és polgárháború Oroszországban.
A februári forradalom, a „kettős hatalom”, a
bolsevik hatalomátvétel körülményei, a bolsevik hatalom megszilárdulása.
Hadikommunizmus és polgárháború SzovjetOroszországban.
A kronstadti lázadás és a NEP.
Forradalmak Németországban, a Bajor Tanácsköztársaság, a weimari alkotmány, a
Kapp-puccs, Hitler első kísérlete a hatalom
megszerzésére.
A „teljesítési politika” győzelme.
Magyarország részvétele az első világháborúban a hadüzenettől a vereségig.
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása.
Forradalmak Magyarországon.
Az őszirózsás forradalom és a köztársaság
kikiáltása.
A polgári demokratikus Magyarország.
A Károlyi-kormány bel- és külpolitikai mozgástere és intézkedései.
A Tanácsköztársaság létrejötte, intézkedései,
háborúja, politikai, katonai válsága és bukása.
Törekvések a status quo helyreállítására.
A Népszövetség létrejötte, működése.
A népszövetségi kölcsönök.
Revíziós törekvések és a konszolidáció a ’20as években.
A Szovjetunió létrejötte, a bolsevik pártállam
kiépítése, a bolsevizmus ideológiája, a sztálini propaganda főbb jellemzői.
A sztálini diktatúra kiépülése.
A nyugati parlamenti demokráciák a húszas
években.
A világgazdaság átrendeződése a háború
után.
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Magyarország az 1920-as években (12 óra)

A nagy gazdasági világválságtól a második
világháborúig (1929–1939) (12 óra)

Az USA gazdasági fellendülése és nemzetközi szerepe.
Az olasz fasizmus.
A weimari Németország bel- és külpolitikája
a ’20-as években.
A kelet-közép-európai régió problémái: tekintélyuralmi rendszerek bemutatása KözépEurópában és a Balkánon.
A gyarmati világ szétesésének kezdetei: Kína, India és az arab világ függetlenedési törekvései.
„Modern idők”: a gazdaság, a társadalom és
a kultúra változásai, a modern életforma néhány jellegzetessége (mozi, autó).
A női emancipáció, a nők szerepének változása a XX. században.
Hatalmi viszonyok 1919 őszétől 1920 tavaszáig.
Az államforma és az „alkotmányosság” kérdései 1919–20 fordulóján.
Az ellenforradalmi rendszer kiépülése, a
Horthy-korszak kezdete.
A trianoni béke gazdasági következményei,
társadalmi és etnikai, demográfiai hatásai.
A határon túli magyarság.
Az új határokon belül maradt nemzetiségek
elhelyezkedése és aránya, helyzetük az új
Magyarországon.
A szomszéd országok nemzetiségi politikája
és hatása ott és nálunk.
Politikai és kulturális szervezetek, művészek
politikai szerepvállalása a kisebbségi létben.
A bethleni konszolidáció, a gazdaság újjászervezése és fellendülése, az aktív külpolitika kezdetei.
A klebelsbergi kultúrpolitika kibontakozása
és főbb jellemzői (kultúrfölény, valláserkölcsi nevelés).
Politikai életpályák bemutatása és elemzése
(Bethlen István, Horthy Miklós, Teleki Pál,
Klebelsberg Kunó).
Művelődési viszonyok, az életmód változásai
a húszas években. A tudomány és a művészet
főbb képviselői a két világháború közötti
Magyarországon (Szent-Györgyi Albert, Bartók Béla
stb.).
A nagy gazdasági világválság jelenségei,
gazdasági és társadalmi következményei.
Válságkezelés a nyugati demokráciákban és
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Magyarország 1929–39 között (10 óra)

Összefoglalás (14 óra)

az USA válságmegoldása.
Az állami beavatkozás erősödése.
Fasiszta mozgalmak és diktatúrák Európában.
Az olasz fasizmus és külpolitikája.
A nemzetiszocialista Németország legfőbb
jellemzői, a náci ideológia és propaganda.
A totális állam kiépítése Németországban.
A sztálini diktatúra jellemzői a Szovjetunióban.
A sztálini gazdaságpolitika.
Kelet- és Dél-Európa a ’30-as években.
Polgárháború Spanyolországban.
Nemzetközi kapcsolatok az 1930-as években.
Az Európán kívüli világ.
A gazdasági válság évei Magyarországon és
a konszolidáció vége.
Kísérletek a válság leküzdésére.
Károlyi Gyula kormányzata.
Radikalizálódás a belpolitikában.
A Gömbös-kormány megalakulása, programja, külpolitikája.
A Darányi-kormány, Imrédy Béla miniszterelnöksége.
A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai.
Magyarország a náci birodalom árnyékában.
A területi revízió lépései.
A társadalom szerkezete az 1920–30-as
években: a nagytőkések és a nagybirtokosok,
a „középrétegek”, a munkásság és a parasztság, települési és nemzetiségi viszonyok.
A hárommillió koldus országa.
Politikai gondolkodás, ideológiai irányzatok,
az egyházak szerepe, művelődéspolitika.
A tudományok és a művészetek a két világháború között.

A továbbhaladás feltételei
Ismerje a XX. századelső felének egyetemes és magyar történelmének összefüggéseit, jellemzőit. Ismerje a XX. századi történelem fogalmi rendszerét, eseménytörténetét, összefüggéseit.
Legyen képes felismerni a diktatúra jellemző jegyeit.
Értékelje a kor meghatározó politikusainak, katonai vezetőinek történelmi szerepét. Az egyéni, közösségi motiváló tényezők felismerése egy-egy döntés során.
Tudja elhelyezni a térképen a huszadik századi történések színtereit.
Ismerje az I. világháborút lezáró békerendszerek jellemző vonásait, és azok következményeit
a győztes és vesztes országokra vetítve.
A tanulók legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg kritikus elemzésére, a szakirodalmi szövegek megállapításainak értelmezésére, összefüggéseik felismerésére.
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Tudjanak bibliográfiákat készíteni..
Tudjanak jól felépített, szabadon előadott kiselőadásokat, vitaindítókat tartani tartani történelmi témákról.
Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban,
rövid fölkészülés után.
Tudjanak méréseket és becsléseket készíteni a térképen önállóan (lakosságszám, népsűrűség,
gazdasági fejlettség).
Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába.
Tudjanak hosszabb lélegzetű értekező tanulmányt készíteni önállóan megadott témáról a szakirodalom és a korabeli források felhasználásával.

80

12. ÉVFOLYAM
Belépő, új és megerősítő, korábbi tevékenységformák
Ismeretszerzés és tanulás
Huszadik századi írott források értelmezése, feldolgozása, elemzése.
Különböző típusú források összevetése, a források alapján történelmi események okainak,
következményeinek és a résztvevők szándékainak összehasonlítása, az összefüggések felismerése. Az álláspontok és cselekedetek mögött meghúzódó szándékok rekonstruálása és bemutatása korabeli források alapján.
Filmek, filmhíradók elemzése, a képi forrásokból merített információk saját ismeretekkel való
összevetése, az eltérések megfogalmazása és indokolása.
A média forrásértékének és manipulációs jellegének fölismerése, elemzése.
A különböző történelmi korokban eltérő jelentéssel bíró fogalmak pontos ismerete, e különböző jelentések források segítségével történő értelmezése.
Tények és feltételezések magabiztos megkülönböztetése korabeli forrásokban és a korról szóló szakirodalomban.
Felekezeti, társadalmi, politikai és népesedési viszonyok kölcsönhatásainak feltárása és értelmezése.
Az egyén és a közösség érvényesülési és érdekérvényesítési lehetőségeinek és korlátainak
értelmezése a különböző történelmi korokban, helyzetekben.
A társadalmi viszonyok különböző szempontok alapján történő jellemzése (pl. társadalmi
mobilitás, társadalmi normák, nyitottság, illetve zártság).
Nemzetközi szerződések, megállapodások, nemzetközi szervezetek alapokmányainak elemzése. Szövetségi rendszerek kialakulásának, az egyes országok, szövetségi rendszerek közötti
konfliktusok kiváltó okainak, a konfliktusban résztvevők célkitűzéseinek bemutatása, elemzése.
A politikai érdekérvényesítés különböző formáinak összehasonlítása (pl. pártok, szakszervezetek, civil szervezetek).
Tájékozódás a szakirodalomban.
A források, a tankönyvi szöveg és a szakirodalom összevetése, az eltérések feltárása.
Egyes témák nyomon követése a sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein.
Nagyobb terjedelmű pályamunkák, tanulmányok bibliográfiájának összeállítása, anyaggyűjtés, az írásmű elkészítése.
Kifejezőképességek
A legújabb kori nagy történelmi személyiségek meghatározó szerepének értékelése.
Érvekkel alátámasztott vélemények bemutatása ellentmondásosan értékelhető eseményekről
és személyekről.
Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.
Társadalmi és kormányzati struktúrák önálló ábrázolása.
A többpárti parlamentizmus és a parlamenti váltógazdaság működésének ismerete, értékelése.
Az ellenzéki magatartás, az ellenzéki pártok szerepének tanulmányozása.
A demokratikus és a diktatórikus hatalommegosztás és hatalomgyakorlás, a hatalomellenőrzés eszközei és módszereinek megismerése, értelmezése.
A kormányzás szintjeinek és formáinak megkülönböztetése a különböző korokban (pl. központi kormányzati intézmények, helyi közigazgatás, megyék, városi önkormányzat).
Az állam és egyház viszonyának változásai a különböző korokban.
Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról.
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Írásbeli feladatlapok kitöltése.
Történelmi kérdések, problémák átfogó, esszéjellegű, szabatos kifejtése források és szakirodalom segítségével.
A történelmi fogalmak szakszerű magyarázata és használata.
Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán tudásra épülő, saját vélemény megfogalmazása, kifejtése és megvédése vita esetén.
Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások fölismerése és bemutatása.
A források értékelésével saját vélemény kialakítása az adott eseményről, intézményről, szervezetről.
Tájékozódás időben
A világ-, az európai és a magyar történelem főbb eseményeinek és a jelentős magyar és egyetemes történeti kortársaknak időbeli egymáshoz kapcsolása.
Az egyetemes és a magyar történelem megadott szempontú korszakokra bontása (pl. gazdasági, kulturális fejlődés, tudományos gondolkodás).
A változás és a fejlődés közti különbség értelmezése.
Tájékozódás térben
A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, összehasonlítása.
Különböző térképek összehasonlításával változások vagy folyamatok (pl. etnikai, településszerkezeti, gazdasági) bemutatása.
Térképvázlat és más segédlet (pl. forrás, kulcsszavak, szempontok) alapján a korszakok történelmi régióinak jellemzése, világháborús hadszínterek, XX. századi határváltozások vizsgálata.
Ugyanazon régiót, államalakulatot vagy népet bemutató, különböző korokat ábrázoló térképek és térképvázlatok értelmezése és összehasonlítása.
Témakörök
A második világháború (1939–1945) (6 óra)

Magyarország a második világháborúban
(1941–1945) (5 óra)

Tartalmak
A második világháború előzményei és kirobbanása.
A világháború katonai és politikai fordulópontjai.
A szövetséges hatalmak együttműködésének
elemzése, az antifasiszta koalíció.
Az ellenállási mozgalmak.
Konferenciák Teheránban, Jaltában, Potsdamban.
A háború pusztításai és áldozatai.
A holocaust.
Háborúellenes katonai és polgári erőfeszítések.
A szövetségesek győzelme és a háború jellege.
Békekötések.
Magyarország belépése a második világháborúba, és részvétele a Szovjetunió elleni
támadásban.
A doni katasztrófa. Kállay Miklós miniszterelnöksége. Háborúellenes törekvések (Ma82

Nemzetközi viszonyok 1945–69 között
(7 óra)

Magyarország 1944–68 között (10 óra)

gyar
Történelmi Emlékbizottság, szárszói találkozó).
Antiszemitizmus és zsidókérdés Magyarországon.
Magyarország német megszállása.
Holocaust, népirtás.
Nyilas uralom.
Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása.
Az ország háborús emberáldozata és anyagi
vesztesége.
A megosztott világ.
Nemzetközi kapcsolatok a második világháború után.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete, létrejötte,
alapokmánya, felépítése, működése.
A kooperációtól a konfrontációig (1945–47):
a párizsi békék és a regionális konfliktusok.
A szovjet hatalmi tömb létrejötte KeletKözép-Európában.
A szovjet blokk szocialista rendszereinek
kialakulása, jellemzői.
Nyugat-Európa újjáépítése. A Marshallsegély.
A fejlett piacgazdaság, a demokratikus berendezkedés országai.
A hidegháború „klasszikus” korszaka.
A Truman-doktrínától Sztálin haláláig.
Háborús szembenállás, nemzetközi konfliktusok (német kérdés, koreai válság).
A hidegháború Sztálin halálától a berlini válságig (hruscsovi reform, osztrák államszerződés, szuezi válság).
A volt gyarmati országok a hidegháborús
helyzetben: India helyzete, a kínai maoizmus
kiépülése, az első indokínai háború, pánarab
mozgalmak, arab-izraeli ellentét.
A gyarmati rendszer felbomlása, a „harmadik
világ” kialakulása. Nyugat-európai integrációs folyamatok, Európai Gazdasági Közösség,
Európa Parlament.
A Berlin-ultimátumtól a karibi válságig
(1958–62).
Az átmenet évei a békés egymás mellett élés
felé (1962–69).
A „forró drót” kiépítése, atomcsend egyezmény.
Az 1968-as diáklázadások.
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes
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A világ az ezredforduló előtt (1969–1990)
(6 óra)

Nemzeti Kormány, a koalíciós kormányzás
időszaka.
A háborús károk felszámolása és a demokratikus közélet megteremtésének lehetőségei.
A nemzetközi helyzet hatása a magyar belpolitika alakulására 1945 és 1948 között.
Népesedési és nemzetiségi viszonyok a háború után (emberveszteségek, ki- és áttelepítések).
A magyarság helyzetének főbb jellemzői a
szomszédos országokban.
A párizsi békeszerződés. Az 1947-es országgyűlési választások, a kommunista diktatúra
kiépítése (1948–1953).
A pártállam gazdaság- és kultúrpolitikája.
Az elnyomás formái és „gépezete”.
Életmód és mindennapok a Rákosikorszakban.
A forradalomhoz vezető út.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc.
A magyar forradalom nemzetközi jelentősége
és összefüggései. A megtorlás megnyilvánulási, formái, áldozatai.
A Kádár-rendszer kiépülése, restauráció és
konszolidáció.
A kádári gazdaság, társadalom- és kultúrpolitika alakulása (gulyáskommunizmus, a három T).
Az 1968-as gazdasági reform és a csehszlovákiai bevonulás.
A hidegháborús enyhülés időszaka 1969–75
között: „pingpongdiplomácia”, biztonsági
együttműködés, a vietnámi háború vége. A
feszültségek újjáéledése, a fegyverkezési
verseny felgyorsulása.
A „kis hidegháború” évei 1979–85 között.
A gorbacsovi reformok a Szovjetunióban és
nemzetközi hatásai 1985-89 között.
A német egyesítés.
Rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában.
A balkáni konfliktusok. Jugoszlávia felbomlása, nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek
helyzete a térségben.
A közel-keleti konfliktusok.
A „fejlődő” országok helyzete, fő problémái
(népességnövekedés, szegénység, élelmezésiés adósságválság), a demográfiai válság társadalmi és gazdasági okai.
Az Észak-Dél ellentét.
A távol-keleti régió változásai.
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Magyarország 1968–90 között (6 óra)

Tematikus áttekintés - ismétlő, rendszerező órák ajánlott témakörei (39 óra)
Mindennapi élet, életmódtörténet (4 óra)

Hatalmi rendszerek, gazdasági, politikaikatonai szövetségek: (5 óra)

Az Európa Unió bővítése, együttműködés és
eltérő érdekek az Unióban, az Európai Unió
helye a világgazdaságban.
Az Amerikai Egyesült Államok és NyugatEurópa fejlődése. Tudomány, technika, műveltség és életmód a XX. század végén. A
technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a természeti környezetre.
A tömegkultúra új jelenségei.
Az emberiség az ezredfordulón: a globális
világ és problémái.
A környezettudatos magatartás kulturális,
gazdasági és politikai feltételei.
Gazdasági reformkísérletek, világgazdasági
kihívások.
Az új gazdasági mechanizmus körüli harcok
a Kádár-rendszerben, gazdasági válság, a
’70-es évek „frizsiderszocializmusa”, társadalmi, politikai problémák.
Életmód és mindennapok a Kádárrendszerben.
Gazdasági nehézségek a ’80-as években, az
ellenzék létrejötte és aktivizálódása, az állampárti rendszer bukása, a rendszerváltozás.
A rendszerváltozás tartalma és következményei, Magyarország a kilencvenes években és
az ezredfordulón.
A szociális piacgazdaság jellemzői.
Társadalmi változások: nemzetiségek a mai
magyar társadalomban, a romák helyzete,
demográfiai problémáink.
A többpártrendszer kiépülése és működése,
az alkotmányosság demokratikus intézményei.
Választási rendszerünk.
Beilleszkedésünk az Európai Unióba.
A szomszédos országok magyarsága.
Demográfiai és etnikai változások a magyar
történelemben. Fogyasztói társadalom és az
ökológia, a fenntartható fejlődés.
A média és a közgondolkodás.
Érdekérvényesítés és érdekképviselet a mai
Magyarországon. (kötelező témák)
A Szent Szövetség hatalmi rendszere.
A XIX. század végének katonai-politikai
szövetségi rendszerei.
Az első világháború utáni hatalmi átrendeződés, új szövetségek.
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Gazdaság és gazdaságpolitika: (4 óra)

Birodalmak virágzása és bukása: (4 óra)

Forradalom, reform, kiegyezés: (4 óra)

Egyén, közösség, társadalom: (2 óra)

Népszövetség-ENSZ: a világméretű kollektív
biztonsági rendszer.
Hitler-ellenes szövetség.
Hidegháborús gazdasági és katonai szövetségek (GATT, Montanunió, Közös Piac, Varsói
Szerződés, NATO, KGST, stb.).
A XXI. század elejének nemzetközi szövetségei.
Európa nagy gazdasági régiói régen és ma.
Centrum és periféria gazdasága.
Az állam gazdasági szerepe a XX. században: állami beavatkozás, neoliberalizmus.
Nyugat-Európa gazdasági fejlődése: szociális
piacgazdaság, jóléti állam, fenntartható fejlődés.
Dél-Európa gazdasági ellentmondásai.
Kelet-Európa átalakuló gazdasága.
Globalizálódó gazdaság.
A római birodalom hanyatlása és bukásának
okai.
A frank birodalom szétesése.
A spanyol világbirodalom létrejötte, felbomlásának okai.
Napóleon birodalma és a szabadság-eszme
„hódító diadala”.
A Harmadik Birodalom és az „élettér”.
A Szovjetunió és hatalmi tömbje.
A kétpólusú világ szuperhatalmai.
Nagyhatalmak és a globalizálódó világ napjainkban.
A forradalom és ellenforradalom vitái a történettudományban.
Reform és forradalom a politikában.
Az 1956-os forradalom megítélésének változása.
Kompromisszumok, „kiegyezések” a magyar
történelemben (a bécsi béke, a szatmári béke,
a kiegyezés).
A rendszerváltozás jellemzőinek vitái napjainkban.
A magyar társadalom jellemzői és változásai
a IX–XIV. században.
A reformkori magyar társadalom jellemzői.
A magyar parasztság története 1950-70 között.
A magyar társadalom a XX. század második
felében.
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Etnikum, nemzet, nemzetiség, kisebbség: (4
óra

Hadviselés a XX. században: (3 óra)

Tudományok, művelődés, kultúra a XIX–
XX. században: (3 óra)

A globális világ problémái (3 óra)

A mai Magyarország: (3 óra)

Összefoglalás (17 óra)

A Magyar Királyság népei, nemzetiségei a
XVIII–XIX. században.
Népek, nemzetek, vallások a Balkánon a
XIX–XX. században.
A magyar kisebbség helyzetének változásai a
szomszéd országokban az 1920-as évektől
napjainkig.
Kitelepítések 1945 után, a kollektív bűnösség
elve.
A Benes-dekrétumok és hatásuk napjainkig.
Trianon-szindróma.
Romák Magyarországon a XX. században.
Hadseregek, fegyvernemek, háborús stratégiák, „modern” hadviselés.
Tömegpusztító fegyverek, interkontinentális
rakéták.
Védelmi rendszerek kialakítása, nemzetközi
védelmi szerződések, egyezmények.
Az űrkutatás és a hadiipar, felderítő űrrakéták, a jövő háborúi.
Művészeti stílusok: romantika, realizmus,
impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió,
avantgard, posztmodern stb.
Tudományos fejlődés, kutatások.
A demokratikus politikai rendszerek működése a modern tömegkultúra és tömegbefolyásolás
viszonyai közt. A média szerepe
Túlnépesedés – szegénység.
Környezetszennyezés, klímaválság.
Helyi konfliktusok, háborúk (délszláv háború, posztszovjet államok, Ruanda).
A terrorizmus problémái.
Vallási fundamentalizmusok.
Energiaháborúk.
A multikulturális világ pozitívumai, negatívumai.
Európa szerepének újraértékelődése.
Gazdaságpolitikai és pénzügyi ismeretek
napjainkban.
A politika intézményei a mai Magyarországon: a parlament, a kormány, az alkotmánybíróság,
a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a
fegyveres erők szerepe.
A politikai folyamatok: pártok és választások, emberi és polgári jogok, alkotmány, a
népszavazás intézménye.
Érdekképviseletek és a civil társadalom.
Az érettségi témakörök áttekintése
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Továbbhaladás feltételei
Ismerje a XX. század egyetemes és magyar történelmének korszakait és azok jellemzőit.
Tegyen érdemi különbséget az első és a második világháború jellemzői között.
Legyen képes megkülönböztetni egymástól a kapitalizmus és a szocializmus jellegzetességeit,
a demokrácia és a diktatúra XX. századi megjelenési formáit és azok jellemzőit.
Legyen képes meghatározni a modern polgári demokrácia megkülönböztető jegyeit.
Ismerje a XX. századi történelem fogalmi rendszerét, eseménytörténetét, összefüggéseit.
Értékelje Horthy Miklós, Bethlen István, Rákosi Mátyás, Kádár János, Hitler, Sztálin, Churchill történelmi szerepét.
Tudja elhelyezni a térképen a huszadik századi történések színtereit.
Ismerje a létrejött nemzetközi szervezeteket.
Mutassa be Magyarországon 1956-ban lezajlott forradalom eseményeit.
Elemezze a Kádár-korszak jellemzőit, a rendszerváltozás okait.
Legyen képes ismertetni az Európai Unió kialakulását, s annak történelmi jelentőségét. Ismerje az európai integráció alapvető jelentőségét hazánkra nézve.
Legyen fölkészült az érettségi írásbeli és szóbeli témaköreiből, legyen magabiztos gyakorlata
az érettségi feladatlapok megoldásában.
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SZEMPONTOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ
A tanulók előrehaladása szempontjából a következő értékelési események tervezhetők:
 bemeneti felmérés írásban a bejövő tanulócsoportban;
 folyamatos számonkérés a tanítási órákon szóban, írásban ellenőrzés céljából;

feladatok írása, amelyek átfogó ismeretekre és képességekre irányulnak;
 évközi dolgozatok megírása meghatározott szempontok alapján (források
használata és értékelése stb.)
 házi feladatok a tananyag elmélyítésére, gyakorlásra (forráselemzés, információgyűjtés különböző adathordozókból, esszéfeladatok gyakorlása stb.)
 évfolyamdolgozatok készítése a tanév végére az adott évfolyam tananyagához
kötődően (pl. helytörténeti, életmódtörténeti témák feldolgozása)
 történelmi vitaórák érveinek értékelése és a szóbeli kifejezőkészség fejlődésének nyomon követése;
 a tanórán kívüli diákköri tevékenység kapcsán történelmi, néprajzi pályamunkák készítése és diákköri konferencián történő értékelése;
 tanév végi mérések évfolyamonként feladatlappal (a tények, információk, fogalmak, törvények, szabályok felhasználásával reprodukciós, transzformációs
képességek mérése, szintézis, analízis értékelése stb.)
 próbaérettségi feladatlappal a végzős évfolyam tudásának, képességeinek mérése;
 évfolyamvizsgák, „kisérettségik” lehetőségének felhasználása mérésértékelésre;
 felkészülés tanulmányi versenyekre pályamunkák készítésével, szóbeli témakörök feldolgozásával, feladatlapok, feladatsorok megoldásával;
 kimeneti mérés a középszintű és emelt szintű érettségi vizsgák eredményeinek
felhasználásával.
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III.
ANGOL NYELV TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE

7. ÉVFOLYAM
Időkeret: 111 óra/év (3 óra/hét)
Témakörök, tartalmak
Kommunikációs szándékok
Társas érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
 köszönés;
 megszólítás, bemutatkozás;
 köszönet és arra reagálás;
 bocsánatkérés és arra reagálás;
 jókívánságok, gratuláció és arra reagálás;
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;
 engedélykérés és arra reagálás;
 búcsúzás, elköszönés.
Érzelem kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 öröm – bánat;
 elégedettség, elégedetlenség;
 izgalom;
 aggodalom;
 remény;
 bánat;
 bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 egyetértés, egyet nem értés;
 tetszés, nem tetszés;
 akarat, kívánság, szándék, kötelezettség, képesség, lehetőség;
 véleménykérés és arra reagálás;
 szándék, terv.
Információcsere
 információkérés, információadás;
 személyes adatokról,
 kérdőívek,
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útbaigazítás,
tudás–nem tudás;
igenlő vagy nemleges válasz;
dolgok azonosítása, megnevezése, leírása
foglalkozások, munkahelyek,
öltözködés, divat,
ruhák részei,
anyagok, háztartási eszközök,
ételek,
testrészek,
állatok,
időjárás,
közlekedési eszközök,
földrajzi helyek,
személyek, személyiség,
szokások,
egészségügyi panaszok és azok kezelése,
események leírása.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
 javaslat és arra reagálás;
 udvarias kérés;
 meghívás és arra reagálás;
 tanácsadás;
 figyelmeztetés, utasítás, tiltás, felszólítás;
 segítség felajánlása, elfogadása;
 kínálás és arra reagálás;
 bíztatás, meggyőzés.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
 nem értés;
 betűzés kérése, betűzés;
 felkérés lassabb, tagoltabb beszédre.
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése:
 jelenidejűség; állapotot kifejező igék (want, think, like, know)
 befejezett jelen idő (a for és since használata)
 múltidejűség; az egyszerű múlt és a folyamatos múlt idő összehasonlítása
 az egyszerű múlt és a befejezett jelen összehasonlítása (a been és gone használata)
 szenvedő szerkezet különböző igeidőkben
Birtoklás kifejezése:
Térbeli viszonyok:
 helyre vonatkozó elöljárószók;
 helyhatározók.
Időbeli viszonyok:
 időre vonatkozó elöljárószók;
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Modalitás:



időhatározók.
kötelesség, tiltás: (must/mustn’t, have to/had to);
képesség: (can/can’t, could/couldn’t, be able to).

Mennyiségi viszonyok:
 tő- és sorszámnevek;
 rendhagyó többes számú főnevek;
 megszámlálható és nem megszámlálható főnevek.
Minőségi viszonyok:
 melléknevek fokozása;
 rendhagyó melléknevek fokozása (good; bad).
Logikai viszonyok:
 feltételes mondatok (1-es típus)
Szövegösszetartó eszközök:
 kötőszavak;
 több tagból álló igék;
 névmások.
Témakörök
Témakör
Emberi kapcsolatok
A családi élet, házimunka; háztartási eszközök
Foglalkozások; munkahelyek
Ünnepek
Barátság, emberek belső tulajdonságai
Tágabb környezetünk
Településtípusok; városi élet – vidéki élet; lakóhelyünk; fővárosunk nevezetességei
Célnyelvi ország(ok) bemutatása
Természeti környezetünk
Növények, állatok
Az iskola világa
Iskolai élet, iskolám bemutatása
Iskolai élet a célnyelvi ország(ok)ban
Egészség, betegség
Az emberi test részei, leggyakoribb betegségek (panaszok, kezelések); orvosnál;
gyógyszertárban
Baleset, sérülések, kórházban
Időjárás; öltözködés
Évszakok, időjárás
Divat; ruhák részei
Étkezés
Ételkészítés, étkezési szokások

Óraszám
5
4
4
5
8
8
6
6
4
4
4
3
3
5
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Vendéglő, rendelés, fizetés, reklamáció
Utazás
Utazási előkészületek, szállásfoglalás, pénzváltás
Utazási eszközök, módok
Szabadidő, szórakozás
Hobbi, szabadidős tevékenységek, sportok
Szabadon felhasználható (pl. tanulási stratégiák kialakítására, gyakorlásra, összefoglalásra, dalok, versek tanulására)

3
2
3
4
30

Követelmények
Beszédértés
A tanuló legyen képes
 megérteni a hozzá intézett gondosan és lassan megfogalmazott utasításokat,
azokra cselekvéssel válaszolni;
 megérteni a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét;
 kiszűrni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből a fontos információkat.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokkal válaszolni,
 egyszerű mondatokban közlést megfogalmazni,
 kérdéseket feltenni,
 eseményeket elmesélni,
 megértési probléma esetén segítséget kérni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 elolvasni jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas
szöveget,
 megérteni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét,
 megtalálni fontos információkat jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben.
Írás
A tanuló legyen képes
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyes írni,
 egyszerű kérdéseket és közléseket írásban megfogalmazni,
 egyszerű szöveget (üdvözlet, baráti levél) létrehozni.
Szókincs
 A tanuló szókincse kb. 800 aktív, 300 passzív szóból, kifejezésből álljon.
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8. ÉVFOLYAM
Időkeret: 111 óra/év (3 óra/hét)
Témakörök, tartalmak
Kommunikációs szándékok
Társas érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
 köszönés;
 megszólítás, bemutatkozás;
 köszönet és arra reagálás;
 bocsánatkérés és arra reagálás;
 jókívánságok, gratuláció és arra reagálás;
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;
 engedélykérés és arra reagálás;
 búcsúzás, elköszönés.
Érzelem kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 öröm –bánat;
 elégedettség, elégedetlenség;
 izgalom;
 aggodalom;
 remény;
 bánat;
 bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 egyetértés, egyet nem értés;
 tetszés, nem tetszés;
 akarat, kívánság, szándék, kötelezettség, képesség, lehetőség;
 véleménykérés és arra reagálás;
 szándék, terv;
 dicséret, kritika.
Információcsere
 információkérés, információadás;
 személyes adatok,
 kérdőívek,
 útbaigazítás,
 tudás–nem tudás;
 igenlő vagy nemleges válasz;
 dolgok azonosítása, megnevezése, leírása;
 emberi és társadalmi viszonyok,
 iskolai kellemetlenségek,
 környezeti, társadalmi problémák,
 szabadidő, szórakozás,
 időpont egyeztetés,
 lakóhely, lakáskörülmények,
 az ideális otthon,
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nyaralás, utazás,
kormányzati berendezkedés,
általános események elmesélése,
sportesemények elmesélése,
használati tárgyak,
a test működése,
tinédzserek élete,
szokásos cselekvések,
ház/lakás részei, bútorok,
a tudomány világa,
események leírása.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
 javaslat és arra reagálás;
 udvarias kérés;
 meghívás és arra reagálás;
 tanácsadás;
 figyelmeztetés, utasítás, tiltás, felszólítás;
 segítség felajánlása, elfogadása;
 kínálás és arra reagálás;
 bíztatás, meggyőzés.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
 visszakérdezés, ismétlés kérése;
 nem értés;
 betűzés kérése, betűzés;
 felkérés lassabb, tagoltabb beszédre.
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése:
 egyszerű jelen idő;
 folyamatos jelen idő;
 befejezett jelen idő;
 egyszerű múlt idő;
 a ’used to’ használata;
 jövő idő (be going to; will).
Birtoklás kifejezése:
 a ’have’ múlt idejű alakjai;
 birtokos melléknevek;
 birtokos névmások;
 birtokos eset;
 az ’of’-os birtokos szerkezet.
Térbeli viszonyok:
 irányok;
 helymeghatározás;
 képleírások.
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Időbeli viszonyok:
 időkifejezések;
 időre vonatkozó elöljárószók;
 időhatározók;
 időtartam; gyakoriság.
Modalitás:





valószínűség, lehetőség: (may, might);
tiltás: (mustn’t,);
szükségesség: (should/shouldn’t);
lehetőség: (might).

Mennyiségi viszonyok:
 megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek.
Minőségi viszonyok:
 melléknevek fokozása;
 rendhagyó melléknevek fokozása;
 hasonlító mellékmondatok.
Logikai viszonyok:
 ige + -ing szerkezetek és a főnévi igenév;
 feltételes mondatok (2-es típus).
Függő beszéd:
 jelen idejű állítmánnyal.
Szövegösszetartó eszközök:
 vonatkozó névmások;
 kötőszavak;
 határozott és határozatlan névelők;
 visszaható névmások.
Témalista
Témakör
Emberi kapcsolatok
A családi élet, házimunka; háztartási eszközök
Foglalkozások; munkahelyek
Ünnepek
Barátság, emberek belső tulajdonságai
Tágabb környezetünk
Településtípusok; városi élet – vidéki élet; lakóhelyünk; fővárosunk nevezetességei
Célnyelvi ország(ok) bemutatása
Természeti környezetünk
Növények, állatok, környezetvédelem
Az iskola világa
Iskolai élet, iskolám bemutatása
Iskolai élet a célnyelvi ország(ok)ban
Egészség, betegség

Óraszám
5
4
2
4
8
9
6
6
4
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Az emberi test részei, leggyakoribb betegségek (panaszok, kezelések); orvosnál;
gyógyszertárban
Baleset, sérülések, kórházban
Időjárás; öltözködés
Évszakok, időjárás
Divat; ruhák részei
Étkezés
Ételkészítés, étkezési szokások
Vendéglő, rendelés, fizetés, reklamáció
Utazás
Utazási előkészületek, szállásfoglalás, pénzváltás
Utazási eszközök, módok
Szabadidő, szórakozás
Hobbi, szabadidős tevékenységek, sportok
Szabadon felhasználható (pl. tanulási stratégiák kialakítására, gyakorlásra, összefoglalásra, dalok, versek tanulására)

6
4
3
2
3
3
4
3
5
30

Kimeneti követelmények 8. évfolyam végén
Beszédértés
A tanuló legyen képes
 megérteni az ismerős szavakat, fordulatokat, melyek személyére, családjára,
közvetlen környezetére vonatkoznak,
 megérteni a hozzá intézett gondosan és lassan megfogalmazott instrukciókat,
 követni rövid, egyszerű útbaigazításokat,
 megérteni a tanárának a tananyaggal kapcsolatos egyszerű angol nyelvű magyarázatát,
 kikövetkeztetni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb.100
szavas szövegből az ismeretlen nyelvi elem jelentését,
 elkülöníteni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva beszél,
 feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan,
 önmagát, lakóhelyét egyszerű fordulatokkal leírni,
 fenntartani a beszélgetést, pl. új témát kezdeményezni, problémát felvetni,
 részt venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témákról szóló beszélgetésben,
mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban,
 képes magát megértetni társasági beszélgetésben.
Olvasott szöveg értése
A tanuló képes
 megérteni az ismerős szavakat feliratokon, reklámokban, katalógusokban,
 elkülöníteni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől,
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kikövetkeztetni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100
szavas szövegből az ismeretlen nyelvi elem jelentését.

Írás
A tanuló képes
 egyszerű nyomtatványt kitölteni,
 rövid üzenetet megírni,
 magáról és kitalált személyekről egyszerű fordulatokat és mondatokat írni,
 ismert nyelvtani szerkezetek felhasználásával tényszerű információt közvetítő,
kb. 50 szavas szöveget írni,
 kb. 50 szavas jellemzést, beszámolót írni.
Szókincs



A tanuló szókincse kb. 1200 aktív, 400 passzív szóból, kifejezésből álljon
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CÉLOK ÉS FELADATOK AZ ANGOL, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV
TANULÁSA SORÁN

A gimnáziumok 9. osztályába érkező diákok többsége már legalább öt éve tanulják az angol
nyelvet, megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi számukra,
hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt,
órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik erős és
gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése. A nyelvi kompetenciájuk - mind verbális, mind írásbeli készségül, illetve nyelvtani ismereteik – igen
különbözőek, gyakran hiányosak vagy felületesek. Fontos, hogy az alapozó szakasz alaposabban, részletesebben, jól begyakorolt feladatokkal készítse fel a tanulókat a további ismeretek
sikeres elsajátítására és hatékony alkalmazására, illetve kerüljenek a tanulók megközelítőleg
azonos tudásszintre.
Ez a tanterv az emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelően készült, ezért a cél, hogy
a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az B1 közötti szintre, melyen
 megértik a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek
ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és szabadidő stb. terén;
 elboldogulnak a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik;
 egyszerű, összefüggő szövegeket tudnak alkotni ismert vagy az érdeklődési körükbe tartozó témákban,
 le tudják írni az élményeiket, a különböző eseményeket;
 röviden meg tudják indokolni a különböző álláspontokat és terveket.
A 12. évfolyam végére a diákoknak B2 szintű nyelvtudást kell szerezniük, melyen
 az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell szóban és írásban információt cserélniük;
 folyamatos és természetes interakciót tudnak kezdeményezni és fenntartani
anyanyelvű beszélővel, mely az egyik félnek sem megterhelő;
 képesek világos és részletes szöveget alkotni széles témakörben és változatos
műfajban.
Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyaknál tanult
tartalmakat, de ezeken az évfolyamokon a diákok nyelvi szintje már új tananyag feldolgozását
is lehetővé teszi. Fontos, hogy az előző évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló
olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások.
Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek felismerése és azok alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, a kontextuson és a kommunikáción van. Ezeken az
évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között.
A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen
nyelvtanulási stratégiákat.
Általános célok, követelmények
1. A tanuló a mindennapi érintkezésben tudja használni az angol nyelvet.
2. Az angol nyelv tanulása során kifejlődő alapkészségek tegyék számára lehetővé további
nyelvek elsajátítását.
3. Kapjon ízelítőt az angolszász országok kultúrájából és civilizációjából, sajátos értékeiből,
és ezeket saját kultúrájával összehasonlítva a magyar kultúrát is lássa tágabb összefüggésben.
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4. Szerezzen ismereteket a nyelv természetéről, hogy ezáltal a saját anyanyelvét is tágabb
rendszerben tudja szemlélni, növekedjen önismerete is.
5. Létesíthessen az idegen nyelv használatán keresztül új emberi kapcsolatokat, és ezáltal
tudja értékelni más országok népeit és kultúráját.
6. Jusson olyan ismeretekhez, amelyek anyanyelvén esetleg nem hozzáférhetők.
7. Személyisége gazdagodjon, önbizalma nőjön az idegen nyelven való önkifejezés öröme
által.
8. Nyelvi gátak ne akadályozzák abban, hogy magyarként Európa polgára is lehessen.
9. Az együttműködési készség fejlesztésének követelményei
A tanulók vegyenek részt:
 életszerű feladatok tervezésében és kivitelezésében (interjúk, osztályújság, rádióműsor-készítés; színjátszás stb.);
 nyelvi játékokban, vetélkedőkben.
10. Az önálló tanulási készség fejlesztése érdekében tudjanak a tanulók szótárakat és egyéb
segédanyagokat használni.
11. A tanuló nyelvi kompetenciáinak megfelelő szintje tegye lehetővé az oktatási intézmény
által meghatározott vizsga sikeres letételét, vagy a nyelvtudást igazoló okirat beszerzését.
12. A tanuló szóbeli nyelvhasználatában törekedjen a helyes hangsúly, hanglejtés és kiejtés
elsajátítására
 beszédsebessége ne akadályozza a kommunikációt
 merjen és tudjon segítséget kérni
 legyen képes véleményének önálló kifejtésére mind szóban mind pedig írásban
 a beszélt és írott szöveget értse meg globálisan, ill. tudja a megfelelő információkat kiszűrni
 ismerje és alkalmazza az írásbeli közlésformák leggyakoribb fajtáit
Ellenőrzés, értékelés
Ellenőrzés:




folyamatos szóbeli értékelés (feleletek);
írásbeli ellenőrzés (3 témazáró valamint tanév végi összefoglaló feladatlap).

Az értékelés módjai:





szóbeli értékelés;
ösztönző-formáló (formatív) értékelés;
minősítő-szelektáló (szummatív) ellenőrzés alkalmazása (pl. a tanulók tudásszintjének
megfelelő csoportok kialakítása céljából);
összegző-lezáró értékelés (osztályzás).

ANGOL (ELSŐ IDEGEN NYELV)
Fejlesztési követelmények
A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni és
létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően
továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról.
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Témalista (ajánlás)
 Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció.
 Tágabb környezetünk: idegenvezetés a lakóhelyen; a nagyvárosi élet jellemzői.
 Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem.
 Az iskola világa: egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival.
 Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés és természetgyógyászat;
egészséges életmód.
 Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek.
 Utazás: nyaralás itthon és külföldön; egy körutazás megtervezése.
 Szabadidő, szórakozás: veszélyes sportok; kulturális események; a színház és a
mozi világa; a modern és a klasszikus zene; az Internet világa.
 A munka világa: munkavállalás nyáron; munkakörülmények hazánkban és külföldön; pályaválasztás.
 Országismeret: találkozások az angolszász országok kultúrájával; tájékozódás
azok politikai, gazdasági és társadalmi életéről.
 Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe mindennapjainkban; az angolszász országok közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei.
 Aktuális témák.
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9. OSZTÁLY
Időkeret: 111 óra/év (3 óra/hét)
Témakörök, tartalmak
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
 köszönés;
 bemutatkozás, bemutatás;
 érdeklődés;
 hogylét iránt és arra reagálás;
 gratuláció és arra reagálás.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 tetszés, nem tetszés;
 véleménynyilvánítás és arra reagálás;
 véleménykérés;
 bocsánatkérés és arra reagálás;
 egyetértés, egyet nem értés.
Érzelem kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 csodálkozás;
 sajnálkozás, együttérzés;
 öröm, szomorúság;
 elégedettség, elégedetlenség, bosszúság;
 remény;
 bánat, elkeseredés;
 akarat, kívánság;
 képesség;
 szükségesség;
 lehetőség;
 ígéret.
Információcsere
 dolgok, személyek megnevezése, leírása;
 események leírása;
 információkérés és adás;
 tudás, nem tudás.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
 kínálás és arra reagálás;
 tiltás, felszólítás;
 engedélykérés;
 udvarias kérés;
 javaslat és arra reagálás;
 meghívás és arra reagálás.
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
 megértés biztosítása;
 betűzés;
 visszakérdezés, ismétléskérés;
 felkérés hangosabb, lassabb beszédre.
Fogalomkörök
Létezés kifejezése:
 ’be’ ige jelen, múlt és jövő idejű alakjai.
Cselekvés, történés kifejezése:
 egyszerű jelen idő;
 folyamatos jelen idő;
 egyszerű múlt idő; rendhagyó igék;
 jövő idő (be going to).
Birtoklás kifejezése:
 birtokos melléknevek;
 birtokos eset;
 az ’of’-os szerkezet;
 ’have got’ szerkezet használata.
Térbeli viszonyok:
 irányok, helymeghatározás.
Időbeli viszonyok:
 gyakoriság; időpont, időtartam;
 időre vonatkozó elöljárók.
Modalitás:
 képesség;
 szükségesség;
 engedélyezés;
 tiltás.
Mennyiségi viszonyok:
 tő- és sorszámnevek;
 főnevek egyes és többes száma;
 megszámlálható és nem megszámlálható főnevek;
 some, any, much, many használata.
Minőségi viszonyok:
 melléknevek;
 melléknevek fokozása; rendhagyó melléknevek.
Logikai viszonyok
 kötőszavak;
 célhatározói mellékmondatok,
 feltételes mód (type 1)

103

Szövegösszetartó eszközök:
 névelők;
 személyes névmások;
 ’some, any; there is/are’;
 mutatószavak.
Témalista
Témakör
Óraszám
Ember és társadalom – az élet fordulópontjai, (ön)életrajz, közösségek, emberi
10
kapcsolatok
Tágabb környezetünk – hazánk és a célnyelvi országok földrajzi és társadalmi
8
viszonyai (szokások, intézmények, nemzeti sajátosságok)
8
Környezetvédelem
Az iskola világa – a diákok élete hazánkban és a célnyelvi országokban
10
A munka világa – Pályaválasztás, diákmunka, munkavállalás, munkakörülmények,
10
a pénz, az árak, a megélhetés
Ép testben ép lélek – Egészséges életmód
12
Szabadidő, szórakozás – Művészeti események, olvasás, sportesemények
15
Kultúra – irodalom, történelem, zene
10
Tudomány és technika – technika az otthonunkban
10
Szabadon felhasználható órák (tanulási stratégiák fejlesztésére, gyakorlásra, ösz18
szefoglalásra, számonkérésre)
Követelmények
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb.100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
 kb.100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb.100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb.100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgást követni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb.150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
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kb.150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb.150 szavas köznyelvi szövegben
ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
kb.150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;
kb.150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
kb.150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget
követni.

Íráskészség
A tanuló legyen képes
 kb.100 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget írni;
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.
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10. OSZTÁLY
Időkeret: 111 óra/év (3 óra/hét)
Témakörök, tartalmak
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
 megszólítás;
 köszönés, elköszönés;
 bemutatás, bemutatkozás;
 telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;
 személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás;
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;
 engedélykérés és arra reagálás;
 köszönet és arra reagálás;
 bocsánatkérés és arra reagálás;
 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 sajnálkozás, együttérzés;
 öröm, szomorúság;
 elégedettség, elégedetlenség;
 csodálkozás;
 remény;
 bánat;
 bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;
 egyetértés, egyet nem értés;
 érdeklődés, érdektelenség;
 tetszés, nem tetszés;
 dicséret, kritika;
 ellenvetés;
 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;
 ígéret; szándék, terv;
 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
 dolgok, személyek megnevezése, leírása;
 események leírása;
 információkérés, információadás;
 igenlő vagy nemleges válasz;
 tudás, nem tudás;
 bizonyosság, bizonytalanság;
 ismerés, nem ismerés.
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
 kérés;
 tiltás, felszólítás;
 segítségkérés és arra reagálás;
 javaslat és arra reagálás;
 kínálás és arra reagálás;
 meghívás és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
 visszakérdezés, ismétléskérés;
 nem értés;
 betűzés kérése, betűzés;
 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;
 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;
 megerősítés;
 témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök
Létezés kifejezése:
 ’be’ ige jelen, múlt és jövő idejű alakjai.
Cselekvés, történés kifejezése:
 egyszerű jelen idő;
 folyamatos jelen idő;
 egyszerű múlt idő; rendhagyó igék;
 jövő idő (be going to; will);
 Present Perfect Simple;
 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben;
 Present Perfect Passive;
 folyamatos múlt idő.
Birtoklás kifejezése:
 birtokos melléknevek;
 birtokos eset;
 az ’of’-os szerkezet;
 ’have got’ szerkezet használata;
 birtokos névmások.
Térbeli viszonyok:
 irányok, helymeghatározás;
 földrajzi elhelyezkedés.
Időbeli viszonyok:
 gyakoriság; időpont, időtartam;
 időre vonatkozó elöljárók.
Modalitás:





képesség;
szükségesség;
engedélyezés;
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tiltás.

Mennyiségi viszonyok:
 tő- és sorszámnevek;
 főnevek egyes és többes száma;
 megszámlálható és nem megszámlálható főnevek;
 ’some, any, much, many’ használata.
Minőségi viszonyok:
 melléknevek;
 melléknevek fokozása; rendhagyó melléknevek.
Logikai viszonyok
 kötőszavak;
 célhatározói mellékmondatok,
 feltételes mód (type 1&2)
Szövegösszetartó eszközök:
 névelők
 személyes névmások;
 visszaható névmások;
 ’some, any; there is/are’,
 mutatószavak.
Témalista
Témakör
Óraszám
Ember és társadalom – az élet fordulópontjai, (ön)életrajz, közösségek, emberi kap10
csolatok
Tágabb környezetünk – hazánk és a célnyelvi országok földrajzi és társadalmi
8
viszonyai (szokások, intézmények, nemzeti sajátosságok)
10
Környezetvédelem
Az iskola világa – a diákok élete hazánkban és a célnyelvi országokban
15
A munka világa – Pályaválasztás, diákmunka, munkavállalás, munkakörülmények,
10
a pénz, az árak, a megélhetés
Ép testben ép lélek – Egészséges életmód
8
Szabadidő, szórakozás – Művészeti események, olvasás, sportesemények
12
Kultúra – irodalom, történelem, zene
8
Tudomány és technika – technika az otthonunkban
10
Szabadon felhasználható órák (tanulási stratégiák fejlesztésére, gyakorlásra, ösz20
szefoglalásra, számonkérésre)
Követelmények
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb.150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni,
 kb.150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni,
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kb.150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni,
kb.150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani,
köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.

Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni,
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni,
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni,
 beszélgetésben részt venni,
 társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni,
 kb.200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni,
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni,
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni,
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani,
 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni,
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges
pontjait megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
 kb.120 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló,
szöveget írni,
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő
nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe
rendezett szövegben megfogalmazni,
 különböző szövegfajtákat létrehozni,
 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés, baráti levél, beszámoló) használni.
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11. OSZTÁLY
Időkeret: 111 óra/év (3 óra/hét)
Témakörök, tartalmak
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
 megszólítás;
 köszönés, elköszönés;
 bemutatás, bemutatkozás;
 telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés;
 szóbeli üdvözletküldés;
 személyes levélben megszólítás;
 személyes levélben elbúcsúzás;
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;
 engedélykérés és arra reagálás;
 köszönet és arra reagálás;
 bocsánatkérés és arra reagálás;
 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás;
 együttérzés és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 hála;
 sajnálkozás;
 öröm;
 elégedettség, elégedetlenség;
 csodálkozás;
 remény;
 bánat;
 bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;
 egyetértés, egyet nem értés;
 érdeklődés, érdektelenség;
 tetszés, nem tetszés;
 dicséret, kritika;
 ellenvetés;
 ellenvetés visszautasítása;
 akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség;
 ígéret;
 szándék;
 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
 dolgok, személyek megnevezése, leírása;
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események leírása;
információkérés, információadás;
igenlő vagy nemleges válasz;
válaszadás elutasítása;
tudás, nem tudás;
bizonyosság, bizonytalanság,
ismerés, nem ismerés.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
 kérés;
 tiltás, felszólítás;
 segítségkérés és arra reagálás;
 javaslat és arra reagálás;
 kínálás és arra reagálás;
 meghívás és arra reagálás;
 segítség felajánlása és arra reagálás;
 ajánlat és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
 visszakérdezés, ismétléskérés;
 nem értés;
 betűzés kérése, betűzés;
 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;
 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás;
 megerősítés;
 körülírás;
 példa megnevezése;
 témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök
Létezés kifejezése:


’be’ ige jelen, múlt és jövő idejű alakjai.

Cselekvés, történés kifejezése:











egyszerű jelen idő;
folyamatos jelen idő;
egyszerű múlt idő; rendhagyó igék;
jövő idő (be going to; will);
Present Perfect Simple;
szenvedő szerkezet jelen és múlt időben;
Present Perfect Passive;
folyamatos múlt idő;
’used to’;
Past Perfect.

Birtoklás kifejezése:






birtokos melléknevek;
birtokos eset;
az ’of’-os szerkezet
’have got’ szerkezet használata;
birtokos névmások.
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Térbeli viszonyok:



irányok, helymeghatározás;
földrajzi elhelyezkedés.

Időbeli viszonyok:

Modalitás:




gyakoriság; időpont, időtartam;
időre vonatkozó elöljárók.






képesség;
szükségesség;
engedélyezés;
tiltás.

Mennyiségi viszonyok:






tő- és sorszámnevek;
főnevek egyes és többes száma;
megszámlálható és nem megszámlálható főnevek;
some, any, much, many használata;
’too / enough’

Minőségi viszonyok:



melléknevek;
melléknevek fokozása; rendhagyó melléknevek.

Logikai viszonyok





kötőszavak;
célhatározói mellékmondatok,
feltételes mód (type 1,2&3);
függő beszéd.

Szövegösszetartó eszközök:






névelők
személyes névmások;
visszaható névmások;
’some, any; there is/are’;
mutatószavak.

Témalista
Témakör
Óraszám
Ember és társadalom – az élet fordulópontjai, (ön)életrajz, közösségek, emberi
11
kapcsolatok
Tágabb környezetünk – hazánk és a célnyelvi országok földrajzi és társadalmi
7
viszonyai (szokások, intézmények, nemzeti sajátosságok)
6
Környezetvédelem
Az iskola világa – a diákok élete hazánkban és a célnyelvi országokban
14
A munka világa – Pályaválasztás, diákmunka, munkavállalás, munkakörülmények,
5
a pénz, az árak, a megélhetés
Ép testben ép lélek – Egészséges életmód
10
Szabadidő, szórakozás – Művészeti események, olvasás, sportesemények
10
Kultúra – irodalom, történelem, zene
12
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Tudomány és technika – technika az otthonunkban
Szabadon felhasználható órák (tanulási stratégiák fejlesztésére, gyakorlásra, öszszefoglalásra, számonkérésre)

5
31

Követelmények
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni,
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni,
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni,
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani,
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség
nélkül megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni,
 választékos mondatokban részletes közléseket megfogalmazni, kérdéseket
feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni,
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni,
 beszélgetésben részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni,
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni,
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni,
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni,
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani,
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni,
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség nélkül megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló,
szöveget írni,
 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel,
a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján
bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni,
 különböző szövegfajtákat létrehozni,
 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés, baráti és hivatalos
levél, beszámoló, riport, könyv- / filmismertető) használni.
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12. OSZTÁLY
Időkeret: 111 óra/év (3 óra/hét)
Témakörök, tartalmak
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
 megszólítás;
 köszönés, elköszönés;
 bemutatás, bemutatkozás;
 telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés;
 szóbeli üdvözletküldés;
 személyes és hivatalos levélben megszólítás;
 személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás;
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;
 engedélykérés és arra reagálás;
 köszönet és arra reagálás;
 bocsánatkérés és arra reagálás;
 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás;
 együttérzés és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 hála;
 sajnálkozás;
 öröm;
 elégedettség, elégedetlenség;
 csodálkozás;
 remény;
 félelem;
 bánat;
 bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;
 egyetértés, egyet nem értés;
 érdeklődés, érdektelenség;
 tetszés, nem tetszés;
 dicséret, kritika, szemrehányás;
 ellenvetés;
 ellenvetés visszautasítása;
 akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség;
 ígéret;
 szándék, terv;
 csodálkozás;
 aggodalom, félelem;
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érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kör iránt.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
 dolgok, személyek megnevezése, leírása;
 események leírása;
 információkérés, információadás;
 igenlő vagy nemleges válasz;
 válaszadás elutasítása;
 tudás, nem tudás;
 bizonyosság, bizonytalanság;
 ismerés, nem ismerés;
 emlékezés, nem emlékezés;
 feltételezés, kétely;
 ok, okozat.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
 kérés;
 tiltás, felszólítás;
 segítségkérés és arra reagálás;
 javaslat és arra reagálás;
 kínálás és arra reagálás;
 meghívás és arra reagálás;
 reklamálás, panasz;
 tanácskérés, tanácsadás;
 segítség felajánlása és arra reagálás;
 ajánlat és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
 megértés biztosítása;
 visszakérdezés, ismétléskérés;
 nem értés;
 betűzés kérése, betűzés;
 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;
 párbeszéd strukturálása,
 beszélgetés kezdése,
 elemek összekapcsolása,
 beszélgetés lezárása
 beszélgetésbe be- és kilépés
 beszélési szándék jelzése,
 téma bevezetése,
 félbeszakítás,
 folytatás szándékának jelzése,
 a partner mondanivalójának követése,
 befejezés jelzése,
 saját szöveg strukturálása;
 körülírás,
 példa megnevezése,
 témaváltás,
 visszatérés a témához,
 kiemelés, hangsúlyozás,
 kérdezési stratégiák.
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Fogalomkörök
Létezés kifejezése:
 ’be’ ige jelen, múlt és jövő idejű alakjai.
Cselekvés, történés kifejezése:
 egyszerű jelen idő;
 folyamatos jelen idő;
 egyszerű múlt idő; rendhagyó igék;
 jövő idő (be going to; will);
 Present Perfect Simple;
 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben;
 Present Perfect Passive;
 folyamatos múlt idő;
 ’used to’;
 Past Perfect.
Birtoklás kifejezése:
 birtokos melléknevek;
 birtokos eset;
 az ’of’-os szerkezet
 ’have got’ szerkezet használata;
 birtokos névmások.
Térbeli viszonyok:
 irányok, helymeghatározás;
 földrajzi elhelyezkedés.
Időbeli viszonyok:
 gyakoriság; időpont, időtartam;
 időre vonatkozó elöljárók.
Modalitás:






képesség;
szükségesség;
engedélyezés;
tiltás.

Mennyiségi viszonyok:
 tő- és sorszámnevek;
 főnevek egyes és többes száma;
 megszámlálható és nem megszámlálható főnevek;
 some, any, much, many használata;
 ’too / enough’
Minőségi viszonyok:
 melléknevek;
 melléknevek fokozása; rendhagyó melléknevek.
Logikai viszonyok
 kötőszavak;
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célhatározói mellékmondatok;
feltételes mód (type 1,2&3);
függő beszéd.

Szövegösszetartó eszközök:
 névelők
 személyes névmások;
 visszaható névmások;
 ’some, any; there is/are’;
 mutatószavak.
Témalista
Témakör
Ember és társadalom – az élet fordulópontjai, (ön)életrajz, közösségek, emberi kapcsolatok
Tágabb környezetünk – hazánk és a célnyelvi országok földrajzi és társadalmi viszonyai
(szokások, intézmények, nemzeti sajátosságok)
Környezetvédelem
Az iskola világa – a diákok élete hazánkban és a célnyelvi országokban
A munka világa – Pályaválasztás, diákmunka, munkavállalás, munkakörülmények, a pénz,
az árak, a megélhetés
Ép testben ép lélek – Egészséges életmód
Szabadidő, szórakozás – Művészeti események, olvasás, sportesemények
Kultúra – irodalom, történelem, zene
Tudomány és technika – technika az otthonunkban
Szabadon felhasználható órák (tanulási stratégiák fejlesztésére, gyakorlásra, összefoglalásra, számonkérésre)

Óraszám
11
10
5
1
8
11
10
10
5
40

Követelmények
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 250 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni,
 kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni,
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megérteni,
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani,
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre szisztematikusan rendezett válaszokat adni,
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni,
 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban pontosan kifejezni,
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni,
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társalgásban aktívan részt venni, más véleményét kikérni, saját álláspontját
megvédeni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 300 szavas szöveget elolvasni,
 kb. 300 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni,
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 300 szavas szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni,
 kb. 300 szavas szövegben fontos információt megtalálni,
 kb. 300 szavas szövegben specifikus információt azonosítani,
 kb. 300 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni,
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló,
szöveget írni,
 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni,
 különböző szövegfajtákat létrehozni,
 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés, baráti és hivatalos
levél, beszámoló, riport, könyv- / filmismertető, újságcikk, esszé) használni.
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IV.
NÉMET NYELV TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE

7-12. évfolyam
Célok, feladatok
Az idegen nyelv oktatásának célja, tartalma, tárgya maga az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése.
Az anyanyelvi kompetencia feltétele az idegen nyelvi kompetencia eredményes fejlesztésének. Az idegen nyelvi kompetencia feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak,
valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Emellett
fontos szerepet játszik a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és változatosságának az ismerete is.
Az idegen nyelvi kompetenciához szükséges képességek tartalmazzák a szóbeli üzenetek
megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Ennek megfelelően a
nyevtanulás minden szintjén a következő négy terület fejlesztése történik:
 beszédértés,
 beszédkészség,
 olvasásértés,
 íráskészség.
Általános cél, hogy a tanuló személyisége gazdagodjon, önbizalma nőjön az idegen nyelven
való önkifejezés öröme által, az idegen nyelv használatán keresztül új emberi kapcsolatokat
létesíthessen. Jusson olyan ismeretekhez, amelyek anyanyelvén nem hozzáférhetők és nyelvi
akadályok ne gátolják abban, hogy Európa polgára lehessen.
A kommunikatív nyelvi kompetencia birtokában a tanulók
 az iskolai oktatás végére képesek lesznek az idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni,
 kialakul benük a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő emberek és
kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránti
kedvező attitűd és motiváció,
 képesek lesznek nyelvtudásukat egész életükben önállóan szinten tartani,
fejleszteni, és újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani.
A német nyelv oktatásában tantervünkben az alábbi mérföldkövek elérését tűzzük ki célul:
A 8. évfolyam végére a tanulók nyelvtudása közelítse meg azt a mérhető, a Közös Európai
Referenciakeret szerinti A2 szintet, mellyel képesek ismert témakörökben rövid idegen nyelvű információt megérteni és adni, egyszerű interakciókban sikerrel részt venni.
Ebben az időszakban a receptív készségek fejlesztése továbbra is erős hangsúlyt kap és fontos
szerepe van a motiváció fenntartásának. Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének
kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti, illusztrált hosszabb szövegek olvastatásával.
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Bár a szabályok ismerete még mindig csak kismértékben segíti a tanulók nyelvi fejlődését, a
szabályszerűségek felismertetése egyre nagyobb jelentőséggel bír. A nyelvhasználatban a
folyamatosság és adekvát megnyilatkozás mellett a nyelvhelyességre való törekvés is megjelenik, elsősorban a legfontosabb struktúrák automatizálása révén, de egyre inkább az esetleges
nyelvi hibák önálló felismerésére és javítására való ösztönzés révén is. Cél, hogy erre irányuló
stratégiák kialakításával is segítsük a tanulókat az autonóm nyelvtanulóvá válni, hiszen a diákoknak a későbbiekben kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű használatához,
melyek lehetővé teszik számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (Internet,
filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást.
A 10. évfolyam végére a diákok jussanak elaz A2-B1 közötti szintre, melyen számukra ismert
témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik hosszabb
terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges
információt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük
elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni.
Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyakban tanult
tartalmakat, de már új tananyag feldolgozását is lehetővé teszi a diákok nyelvi szintje. Fontos,
hogy az előző évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az osztálytermen kívüli nyelvi hatások.
Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek felismerése és azok alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van. Ezen az évfolyamon egyre erősebben érvényesül az egyensúlyra való törekvés a folyamatos beszéd, adekvát megnyilatkozás és a nyelvhelyesség között.
A 12. évfolyam végére a diákoknak B1-B2 közötti szintre nyelvtudást kell szerezniük, az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell képesnek
lenniük szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni.
Ebben az életkorban a diákokat nyelvtanulásában jelentős haladást formáló tényező a szabályszerűségek felismerése és azok alkalmazása, de a hangsúly továbbra is a jelentésen, kontextuson és kommunikáción van. Ezen az évfolyamon a folyamatos beszéd kritériuma mellé azonos jelentőségű célként kell felzárkóznia a nyelvhelyességnek.
A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen
nyelvtanulási stratégiákat.
Mérés, értékelés
A tanulói teljesítmények értékelésének feladata, hogy
 visszajelzést nyújtson az előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge pontjairól
 hozzájáruljon a nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erősítéséhez
 erősítse a tanulók reális önértékelésének kialakítását.
A tanulók teljesítményének értékelésében az alábbi alapelveket követjük:
 A nyelvi készségeket, a használható nyelvtudást fejlesztjük és értékeljük,
nem a nyelvről alkotott ismereteket.
 Mind a négy nyelvi alapkészséget mérjük, de a teljesítmény értékelése igazodik az adott szinten érvényes preferenciákhoz.
 Értékeléskor a gyakorlás során alkalmazott tevékenységi formákat alkalmazzuk.
 Az értékelés folyamatosan történik.
 Az értékelés pozitív: azt értékeljük, amire képesek a diákok; nem a hiányosságaikat keressük.
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A teljesítmény értékelésével az egyre önállóbb, öntevékenyebb nyelvtanulást és nyelvhasználatot bátorítjuk.
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7. ÉVFOLYAM
Témakörök










Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek
Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső jellemzése
Szűkebb és tágabb környezetünk: a lakás, a település (nevezetes épületek, útleírás)
Természeti környezetünk: növények, állatok
Az iskola világa: az iskola bemutatása; tanórák
Étkezés: ételek, kedvenc ételek, étkezések
Vásárlás: mindennapi bevásárlás
Utazás: közlekedési eszközök
Szabadidő és szórakozás: sport, számítógép, Internet, olvasás
Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
 megszólítás
 köszönés, elköszönés
 köszönet és arra reagálás
 bemutatás, bemutatkozás
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
 engedélykérés és arra reagálás
 bocsánatkérés és arra reagálás
 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
 személyes levélben megszólítás és
 elbúcsúzás
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
 sajnálkozás
 öröm
 elégedettség, elégedetlenség
 csodálkozás
 remény
 bánat
 bosszúság
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
 véleménykérés és arra reagálás
 véleménynyilvánítás
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése
 egyetértés, egyet nem értés
 tetszés, nem tetszés
 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség
 ígéret
 szándék, terv
 dicséret, kritika
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
 dolgok, személyek megnevezése, leírása
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események leírása
információkérés, információadás
igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
 kérés
 tiltás, felszólítás
 javaslat és arra reagálás
 meghívás és arra reagálás
 kínálás és arra reagálás
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
 visszakérdezés, ismétléskérés
 nem értés
 betűzés kérése, betűzés
 felkérés lassabb, hangosabb beszédre
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
(sein, es gibt)
jelenidejűség (Präsens, Präsens mit Vokalwechsel, trennbare Verben)
múltidejűség, (Perfekt)
jövőidejűség (Futur (mit Präsens))
személytelenség
(es)
Birtoklás kifejezése
(haben, gehören, Wessen?, von, -s, Possessivpronomen)
Térbeli viszonyok
irányok, helymeghatározás
(Präpositionen mit dem A/D: an, auf, hinter, in, neben, über, unter vor, zwischen (A/D),
Präpositionen mit dem Akkusativ: durch, um, Präpositionen mit dem Dativ: bei, zu, von)
Időbeli viszonyok
gyakoriság
(Wie oft?, selten, manchmal, immer, nie)
időtartam
(wie lange?)
időpont
(Wann?, in, um, am)
Mennyiségi viszonyok
tőszámnevek
sorszámnevek
határozott mennyiség
határozatlan mennyiség

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

Minőségi viszonyok
(Wie?)
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Modalitás
módbeli segédigék
felszólítás

(mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen (Präsens))

Esetviszonyok
névszók a mondatban (Nominativ, Akkusativ, Dativ)
Logikai viszonyok
alárendelések (Kausalsatz (denn), Objektsatz)
Szövegösszetartó eszközök
kötőszók
(und, oder, aber, denn)
névmások
(das, ich, mich, mir, mein, dieser, man)
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 megérteni az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszolni
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megérteni
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt
kiszűrni
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg
lényegét megérteni
 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkeztetni
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban válaszolni
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni
 kérdéseket feltenni
 eseményt elmesélni
 megértési probléma esetén segítséget kérni
 beszélgetést kezdeményezni, befejezni
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megérteni
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt
megtalálni
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni
 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megérteni
 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkeztetni
Íráskészség
A tanuló legyen képes:
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jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás után leírni
egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni
ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget írni
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8. ÉVFOLYAM
Témakörök











Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek;
családi ünnepek
Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése
Szűkebb és tágabb környezetünk: a lakás, a település, ország bemutatása
Természeti környezetünk: lakókörnyezetünk természetvilága; Földünk nevezetes
tájai; növény- és állatvilág
Az iskola világa: az iskola bemutatása; tanórák és tanórán kívüli tevékenységek
Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek (panaszok, kezelések);
orvoslátogatás
Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; ételek és ételreceptek
Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre
Utazás: utazási előkészületek; közlekedési eszközök
Szabadidő és szórakozás: sport, tévé, videó, számítógép, Internet, olvasás, mozi és
színház
Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
 megszólítás
 köszönés, elköszönés
 köszönet és arra reagálás
 bemutatás, bemutatkozás
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
 engedélykérés és arra reagálás
 bocsánatkérés és arra reagálás
 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
 személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
 sajnálkozás
 öröm
 elégedettség, elégedetlenség
 csodálkozás
 remény
 bánat
 bosszúság
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
 véleménykérés és arra reagálás
 véleménynyilvánítás
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése
 egyetértés, egyet nem értés
 tetszés, nem tetszés
 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség
 ígéret
 szándék, terv
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dicséret, kritika

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
 dolgok, személyek megnevezése, leírása
 események leírása
 információkérés, információadás
 igenlő vagy nemleges válasz
 tudás, nem tudás
 bizonyosság, bizonytalanság
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
 kérés
 tiltás, felszólítás
 javaslat és arra reagálás
 meghívás és arra reagálás
 kínálás és arra reagálás
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
 visszakérdezés, ismétléskérés
 nem értés
 betűzés kérése, betűzés
 felkérés lassabb, hangosabb beszédre
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
 jelenidejűség
 múltidejűség
 jövőidejűség
(Futur)
 személytelenség
Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
 irányok, helymeghatározás
Időbeli viszonyok
 gyakoriság
 időtartam
 időpont
Mennyiségi viszonyok
 tőszámnevek
 sorszámnevek
 határozott mennyiség
 határozatlan mennyiség
Minőségi viszonyok
 melléknévragozás (Was für ein? Was für? Welcher?)
 összehasonlítás
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Modalitás
 módbeli segédigék
 felszólítás
Esetviszonyok
 névszók a mondatban
Logikai viszonyok
 alárendelések
wenn))

(Kausalsatz (weil), Objektsatz (dass, ob), Temporalsatz (als,

Függőbeszéd (mit dem Präsens)
Szövegösszetartó eszközök
 kötőszók (weil, dass, ob)
 névmások (jener)
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 utasításokat megérteni, azokra cselekvéssel válaszolni
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megérteni
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos információt kiszűrni
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérteni
 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből kikövetkeztetni
 jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszolni
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni
 kérdéseket feltenni
 eseményeket elmesélni
 megértési probléma esetén segítséget kérni
 egyszerű párbeszédben részt venni
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben kikövetkeztetni
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos információt megtalálni
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét
megérteni
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egyszerű történetet megérteni
jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni
jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni

Íráskészség
A tanuló legyen képes
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leírni
 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmazni
 egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehozni
 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas
szöveget írni
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9. ÉVFOLYAM
Témakörök














Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek;
családi ünnepek
Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció
Tágabb környezetünk: idegenvezetés a lakóhelyen; a nagyvárosi élet jellemzői
Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem
Az iskola világa: egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival
Egészség és betegség: egészséges életmód
Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek, egészséges
táplálkozás, nemzetközi konyhaművészet
Utazás: nyaralás itthon és külföldön
Szabadidő, szórakozás: veszélyes sportok; kulturális események; a színházi és
filmélmények
A munka világa: munkavállalás nyáron, diákmunka
Országismeret: más országok, ezen belül a célországok kultúrája, politikai, gazdasági és társadalmi élete
Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe
mindennapjainkban; technika az otthonunkban
Aktuális témák
Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
 megszólítás
 köszönés, elköszönés
 bemutatás, bemutatkozás
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
 engedélykérés és arra reagálás
 köszönet és arra reagálás
 bocsánatkérés és arra reagálás
 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
 sajnálkozás
 öröm
 elégedettség, elégedetlenség
 csodálkozás
 remény
 bánat
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
 véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése
 egyetértés, egyet nem értés
 érdeklődés, érdektelenség
 tetszés, nem tetszés
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akarat, kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség, kötelezettség
ígéret, szándék, terv
dicséret, kritika, ellenvetés
érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
 dolgok, személyek megnevezése, leírása
 események leírása
 információkérés, információadás
 igenlő vagy nemleges válasz
 tudás, nem tudás
 bizonyosság, bizonytalanság
 ismerés, nem ismerés
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
 kérés
 tiltás, felszólítás
 segítségkérés és arra reagálás
 javaslat és arra reagálás
 meghívás és arra reagálás
 kínálás és arra reagálás
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
 visszakérdezés, ismétléskérés
 nem értés
 betűzés kérése, betűzés
 felkérés lassabb, hangosabb beszédre
 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése
 megerősítés
 témaváltás, beszélgetés lezárása
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
 jelenidejűség
 múltidejűség
 jövőidejűség
 személytelenség (Passiv im Präsens)
Birtoklás kifejezése
 (Genitivkonstruktionen)
Térbeli viszonyok
 irányok, helymeghatározás
Időbeli viszonyok
 gyakoriság
 időtartam
 időpont
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Mennyiségi viszonyok
 tőszámnevek
 sorszámnevek
 határozott mennyiség
 határozatlan mennyiség
Minőségi viszonyok
 melléknévragozás
 összehasonlítás
Modalitás
 módbeli segédigék
(Präteritum))
 felszólítás
Esetviszonyok
 névszók a mondatban
Logikai viszonyok
 alárendelések

(mögen,

können,

wollen,

müssen,

sollen,

dürfen

(Genitiv)

(Konditionalsatz (Indikativ Präsens))

Függőbeszéd
Szövegösszetartó eszközök
 kötőszók (obwohl)
 névmások (einander)
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegöszszefüggésből kikövetkeztetni
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgást követni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
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kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni
ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni
kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani
kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni
egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni

Íráskészség
A tanuló legyen képes
 kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban megfogalmazni
 különböző szövegfajtákat létrehozni
 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni
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10. ÉVFOLYAM
Témakörök















Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek;
családi ünnepek
Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek;
családi ünnepek
Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció
Tágabb környezetünk: a falusi és városi élet összevetése
Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem.
Az iskola világa: egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival.
Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés és természetgyógyászat; egészséges életmód.
Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek, hazai specialitások, nemzetközi konyhaművészet.
Utazás: nyaralás itthon és külföldön
Szabadidő, szórakozás: veszélyes sportok; kulturális események; a színházi és
filmélmények; a modern és a klasszikus zene
A munka világa: munkavállalás nyáron; munkakörülmények hazánkban és külföldön
Országismeret: más országok, ezen belül a célországok kultúrája, politikai, gazdasági és társadalmi élete
Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe
mindennapjainkban; a számítógép világa
Aktuális témák
Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
 megszólítás
 köszönés, elköszönés
 bemutatás, bemutatkozás
 telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés
 személyes levélben megszólítás és
 elbúcsúzás
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
 engedélykérés és arra reagálás
 köszönet és arra reagálás
 bocsánatkérés és arra reagálás
 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
 sajnálkozás
 öröm
 elégedettség, elégedetlenség
 csodálkozás
 remény
 bánat
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bosszúság

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
 véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése
 egyetértés, egyet nem értés
 érdeklődés, érdektelenség
 tetszés, nem tetszés
 akarat, kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség, kötelezettség
 ígéret, szándék, terv
 dicséret, kritika, ellenvetés
 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
 dolgok, személyek megnevezése, leírása
 események leírása
 információkérés, információadás
 igenlő vagy nemleges válasz
 tudás, nem tudás
 bizonyosság, bizonytalanság
 ismerés, nem ismerés
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
 kérés
 tiltás, felszólítás
 segítségkérés és arra reagálás
 javaslat és arra reagálás
 meghívás és arra reagálás
 kínálás és arra reagálás
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
 visszakérdezés, ismétléskérés
 nem értés
 betűzés kérése, betűzés
 felkérés lassabb, hangosabb beszédre
 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése
 megerősítés
 témaváltás, beszélgetés lezárása
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
 jelenidejűség
 múltidejűség
 jövőidejűség
 személytelenség
Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
 irányok, helymeghatározás
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Időbeli viszonyok
 gyakoriság
 időtartam
 időpont
Mennyiségi viszonyok
 tőszámnevek
 sorszámnevek
 határozott mennyiség
 határozatlan mennyiség
Minőségi viszonyok
 melléknévragozás
 összehasonlítás
Modalitás
 módbeli segédigék
 felszólítás
Esetviszonyok
 névszók a mondatban
Logikai viszonyok
 alárendelések
 feltételesség

(Subjektsatz, Finalsatz (um zu/damit), Relativsatz)
(Konjunktiv II.(würde))

Függőbeszéd
Szövegösszetartó eszközök
 kötőszók (als ob, als wenn)
 névmások (jeder, keiner)
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegöszszefüggésből kikövetkeztetni
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni
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beszélgetésben részt venni
társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni

Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani
 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni
Íráskészség
A tanuló legyen képes
 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni
 különböző szövegfajtákat létrehozni
 változatos közlésformákat használni
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11. ÉVFOLYAM
Témakörök













Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek;
családi ünnepek
Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció
Tágabb környezetünk: hazánk és a célnyelvi országok földrajzi és társadalmi viszonyai
Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem
Az iskola világa: a diákok élete hazánkban és a célnyelvi országokban
Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés és természetgyógyászat; egészséges életmód
Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek, hazai specialitások
Utazás: nyaralás itthon és külföldön; egy körutazás megtervezése
Szabadidő, szórakozás: veszélyes sportok; kulturális események; a színházi és
filmélmények; a modern és a klasszikus zene
A munka világa: munkavállalás nyáron; munkakörülmények hazánkban és külföldön; pályaválasztás
Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe
mindennapjainkban; más országok, ezen belül a célországok közismert technikai
és tudományos csúcsteljesítményei
Aktuális témák
Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
 megszólítás
 köszönés, elköszönés
 bemutatás, bemutatkozás és bemutatkozás
 telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés
 szóbeli üdvözletküldés
 személyes és hivatalos levélben megszólítás
 személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
 engedélykérés és arra reagálás
 köszönet és arra reagálás
 bocsánatkérés és arra reagálás
 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
 együttérzés és arra reagálás
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
 hála
 sajnálkozás
 öröm
 elégedettség, elégedetlenség
 csodálkozás
 remény
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félelem
bánat
bosszúság

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
 véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése
 egyetértés, egyet nem értés
 érdeklődés, érdektelenség
 tetszés, nem tetszés
 ellenvetés
 ellenvetés visszautasítása
 akarat, kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség
 ígéret, szándék, terv
 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kör iránt
 dicséret, kritika, szemrehányás
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
 dolgok, személyek megnevezése, leírása
 események leírása
 információkérés, információadás
 igenlő vagy nemleges válasz
 válaszadás elutasítása
 tudás, nem tudás
 bizonyosság, bizonytalanság
 ismerés, nem ismerés
 emlékezés, nem emlékezés
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
 kérés
 tiltás, felszólítás
 segítségkérés és arra reagálás
 javaslat és arra reagálás
 meghívás és arra reagálás
 kínálás és arra reagálás
 reklamálás
 tanácskérés, tanácsadás
 segítség felajánlása és arra reagálás
 ajánlat és arra reagálás
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
 visszakérdezés, ismétléskérés
 nem értés
 betűzés kérése, betűzés
 felkérés lassabb, hangosabb beszédre
 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás
 megerősítés
 körülírás
 példa megnevezése
 témaváltás, beszélgetés lezárása
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Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
 jelenidejűség
 múltidejűség
(Plusquamperfekt)
 jövőidejűség
 személytelenség (Passiv Präteritum, Passiv mit Modalverb(Präsens))
 műveltetés (lassen)
Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
 irányok, helymeghatározás
Időbeli viszonyok
 gyakoriság
 időtartam
 időpont
 előidejűség

(entlang, gegenüber)

(bevor, nachdem)

Mennyiségi viszonyok
 tőszámnevek
 sorszámnevek
 határozott mennyiség
 határozatlan mennyiség
Minőségi viszonyok
 melléknévragozás
 összehasonlítás
Modalitás
 módbeli segédigék
(Modalverben im Perfekt)
 modalitást kifejező szerkezetek (haben+zu+Infinitiv, sein+zu+Infinitiv,
brauchen+zu+Infinitiv)
 felszólítás
Esetviszonyok
 névszók a mondatban
Logikai viszonyok
 alárendelések
 feltételesség

(Temporalsatz (bevor, während, solange, bis))
(Konditionalsatz (Konjunktiv II))

Függőbeszéd
Szövegösszetartó eszközök
 kötőszók (obwohl)
 névmások (einander)
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A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegöszszefüggésből kikövetkeztetni
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül
megérteni
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni
 beszélgetésben részt venni
 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség nélkül megérteni
Íráskészség
A tanuló legyen képes
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni
 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe
rendezett szövegben megfogalmazni
 különböző szövegfajtákat létrehozni
 változatos közlésformákat használni
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12. ÉVFOLYAM
Témakörök
















Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek;
családi ünnepek
Személyes vonatkozások, család: a család szerepe az egyén és a társadalom életében.
Ember és társadalom: az emberi kapcsolatok minősége, fontossága; az ünnepek
fontossága az emberek és a társadalom életében; hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció
Tágabb környezetünk: idegenvezetés a lakóhelyen; a lakóhely és környéke fejlődésének problémái
Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem; az ember és
a természet harmóniája
Az iskola világa: egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival; hasonló események és hagyományok
Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés és természetgyógyászat; egészséges életmód, stressz, stresszkezelés, szenvedélybetegségek
Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek, hazai specialitások, nemzetközi konyhaművészet; étkezési szokások, specialitások hazánkban
és más országokban;.
Utazás: nyaralás itthon és külföldön; az idegenforgalom jelentősége.
Szabadidő, szórakozás: extrémsportok; szabadidősport (egyéni és csapatsport) és
jelentősége, élsport, kulturális események; a színházi és filmélmények; a modern
és a klasszikus zene; a művészet szerepe a mindennapokban; könyvek, média, internet.
A munka világa: munkavállalás nyáron; munkakörülmények hazánkban és külföldön; pályaválasztás; divatszakmák, férfi-női szakmák
Országismeret: más országok, ezen belül a célországok kultúrája, politikai, gazdasági és társadalmi élete
Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe
mindennapjainkban és hatásuk a társadalomra és az emberiségre; más országok,
ezen belül a célországok közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei.
Aktuális témák.
Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
 megszólítás
 köszönés, elköszönés
 bemutatás, bemutatkozás és bemutatkozás
 telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés
 szóbeli üdvözletküldés
 személyes és hivatalos levélben megszólítás
 személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
 engedélykérés és arra reagálás
 köszönet és arra reagálás
 bocsánatkérés és arra reagálás
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gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
együttérzés és arra reagálás

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
 hála
 sajnálkozás
 öröm
 elégedettség, elégedetlenség
 csodálkozás
 remény
 félelem
 bánat
 bosszúság
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
 véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás
 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése
 egyetértés, egyet nem értés
 érdeklődés, érdektelenség
 tetszés, nem tetszés
 ellenvetés
 ellenvetés visszautasítása
 akarat, kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség
 ígéret, szándék, terv
 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kör iránt
 dicséret, kritika, szemrehányás
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
 dolgok, személyek megnevezése, leírása
 események leírása
 információkérés, információadás
 igenlő vagy nemleges válasz
 válaszadás elutasítása
 tudás, nem tudás
 bizonyosság, bizonytalanság
 ismerés, nem ismerés
 emlékezés, nem emlékezés
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
 kérés
 tiltás, felszólítás
 segítségkérés és arra reagálás
 javaslat és arra reagálás
 meghívás és arra reagálás
 kínálás és arra reagálás
 reklamálás
 tanácskérés, tanácsadás
 segítség felajánlása és arra reagálás
 ajánlat és arra reagálás
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
 visszakérdezés, ismétléskérés
 nem értés
 betűzés kérése, betűzés
 felkérés lassabb, hangosabb beszédre
 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás
 megerősítés
 körülírás
 példa megnevezése
 témaváltás, beszélgetés lezárása
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, létezés kifejezése
 jelenidejűség
 múltidejűség
 jövőidejűség
 személytelenség
 műveltetés
Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
 irányok, helymeghatározás
Időbeli viszonyok
 gyakoriság
 időtartam
 időpont
 előidejűség
Mennyiségi viszonyok
 tőszámnevek
 sorszámnevek
 határozott mennyiség
 határozatlan mennyiség
Minőségi viszonyok
 melléknévragozás (adjektivische Substantive)
 összehasonlítás
Modalitás
 módbeli segédigék
 felszólítás
Esetviszonyok
 névszók a mondatban
Logikai viszonyok
 alárendelések
 feltételesség

(Relativsatz (was, wer))

144

Függőbeszéd
Szövegösszetartó eszközök
 kötőszók
 névmások (derselbe, einer, welcher)
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni
 kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni
 kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni
 kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven összefoglalni
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni
 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni
 beszélgetésben részt venni
 társalgásban részt venni
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 250 szavas szöveget elolvasni
 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni
 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni
 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni
 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani
 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén
és/vagy célnyelven összefoglalni
Íráskészség
A tanuló legyen képes
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni
 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel
és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni
 különböző szövegtípusokat létrehozni
 változatos közlésformákat használni
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V.
MATEMATIKA TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
7-12. osztály

CÉLOK ÉS FELADATOK
A matematikatanítás célja, feladata a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának
kialakítása, fejlesztése. Mindezt az a folyamat biztosítja, amelynek során fokozatosan kiépítjük a matematika belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása), és
a tanultakat változatos területeken alkalmazzuk. A problémák felvetése tegye indokolttá a
tanulók számára a pontos fogalomalkotást. Ezek a folyamatok váljanak a tanulók belső, felfedező tanulási tevékenységének részévé.
Mindez fejleszti a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. A célszerű, új fogalmak
alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti
a kombinatív készséget, a kreativitást, a problémahelyzetek önálló, megfelelő önbizalommal
történő megközelítését, megoldását.
A matematikai nevelés sokoldalú eszközökkel fejleszti a tanulók matematizáló, modellalkotó
tevékenységét, kialakítja a megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét, megmutatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött
szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, a mindennapi problémák
értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez, gazdasági, pénzügyi kérdések áttekintéséhez, helyes döntések meghozatalához. A lehetőségekhez igazodva támogatja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor, Internet stb.) célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazásukat, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia kifejlődőséhez.
Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére. Törekedni kell a
tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. Ebben a törekvésben
fontos terület a matematika alkalmazásának, eszköz jellegének sokoldalú bemutatása, és a
tanításban való érvényesítése. A tananyag egyes részleteinek csoport-munkában való feldolgozása, a feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs
képesség fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának fontos területei.
Az általános iskolai tanításhoz képest egyre inkább hangsúlyt kap a tárgy deduktív jellege, de
továbbra sem nélkülözhető a szemléletre és tevékenységre épülő feldolgozás sem.
Célunk, hogy a tanulók váljanak képessé a középszintű érettségi vizsga sikeres letételére. A
matematika tanulása hozzájárul a helyes pályaválasztási irány megtalálásához és megalapozásához is.
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FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A matematikai kompetencia kialakítása
A matematikai szemlélet fejlesztése
A középiskolai tanulmányok során a korábban szemléletesen, tevékenységek segítségével
kialakított fogalmak megerősítésére, bizonyos fogalmak definiálására, általánosítására kerül
sor. A különböző témakörökben megismert összefüggések feladatokban, gyakorlati problémákban való alkalmazása, más témakörökben való felhasználhatóságának felismerése, alkalmazásképes tudása fejleszti a tanulók matematizáló tevékenységét.
Az időszak végére szükség van a valós számkör biztos ismeretére, e számkörben megismert
műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazására is. A tananyag különböző
fejezeteiben a számításoknál fontos a zsebszámológép, a számítógép biztos használata, a számítógép alkalmazása. Műveleteket az algebrai kifejezések és a vektorok körében is értelmezünk és használunk.
Elengedhetetlen az elemi függvények ábrázolása koordináta-rendszerben és a legfontosabb
függvénytulajdonságok meghatározása nemcsak a matematika, hanem a természettudományos
ismeretek megértése miatt, különböző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is.
A geometriai ismeretek bővülése, a megismert geometriai transzformációk rendszerezettebb
tárgyalása fejleszti a dinamikus geometriai szemléletet. A trigonometriai számítások a gyakorlat szempontjából fontosak (távolságok, szögek meghatározása számítás útján). A sík- és
térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban is
elengedhetetlen. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek összefüggéseit, s így a matematika komplexitását mutatjuk meg. A következtetési, a
bizonyítási készség fejlesztése hangsúlyos ennél a korosztálynál. A „ha ..., akkor ...” az „akkor és csak akkor” helyes használata az élet számos területén (nem csak a matematikában)
fontos.
Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban
A problémaérzékenységre, a problémamegoldásra nevelés fontos feladatunk. Ehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése, s az hogy a tanulók minél
többször önállóan oldjanak meg feladatokat. Aktívan vegyenek részt a tanítási, tanulási folyamatban.
A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítésének, a komplex problémakezelésnek a képességét is
fejleszti.
Hasznos az élet és a különböző tudományok megértéséhez (a társadalomtudományokéhoz is)
a gyakorlatban fontos témák megismerése, pl. a geometriai számítások, a leíró statisztika és
valószínűség-számítás elemeinek alkalmazása. Ez megmutatja a tanulók számára a matematika használhatóságát. El kell érnünk, hogy az érettségi előtt állók e területeken bizonyos gyakorlottságra tegyenek szert.
Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása
A 7–12. évfolyam matematikatanításában az induktív módszer mellett nagyobb szerepet kapnak a deduktív következtetések is. A tanítandó anyagban sejtéseket fogalmazunk (fogalmaztatunk) meg, melyek néhány lépésben bizonyíthatók vagy megcáfolhatók. Tanításunkban fontos a bizonyítás iránti igény felkeltése. Sor kerül néhány egyszerű tétel bizonyítására, bizonyí147

tási módszerek megismerésére, valamint a fogalmak, szabályok pontos megfogalmazására. A
matematikatanításban alapvetően fontos az absztrakciós képesség fejlesztése.
Az érettségi előtti rendszerező összefoglaláskor a matematika komplexitását mutatja meg az
elemi halmazelméleti és logikai ismeretek alkalmazása különböző témakörökben, valamint
egyszerű modellek (pl. gráfok) szerepeltetése.
A logikus gondolkodás a problémamegoldásban, az algoritmikus eljárások során és az alkalmazásokban egyaránt lényeges. A matematika különböző területein néhány lépéses algoritmus készítése az informatika tanulmányozásához is fontos.
Természetesen ezen időszakban is elengedhetetlen a szemléltető ábrák és egyéb eszközök
alkalmazása nemcsak a geometriában, trigonometriában, hanem a kombinatorikában és a statisztikában is. Az adatsokaságok különböző jellemzési lehetőségeinek megismertetésével ezen
a téren is fejlesztjük az alkalmazásképes tudást. Ezek az eljárások biztosítják sokoldalú kommunikációs formák közül a megfelelő kiválasztásának és alkalmazásának képességét.
Helyes tanulási szokások fejlesztése
A gyakorlati számítások során alkalmazott újabb ismeretek egyre fontosabbá teszik az elektronikus eszközök célszerű használatát.
A közelítő értékekkel való számoláshoz különösen elengedhetetlen a becslés, a kerekítés, az
ellenőrzés különböző módjainak alkalmazása, az eredmény realitásának eldöntése.
A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.
A helyes érvelésre szoktatással sokat tesz is a matematikatanítás a kommunikációs készség
fejlesztéséért.
A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg
kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.
Fontos elérnünk, hogy a tanulók meg tudják különböztetni a definíciót, a sejtést és a tételt.
Matematikatudásról akkor beszélhetünk, ha a definíciókat, tételeket alkalmazni is tudja a tanuló.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a matematika a kultúrtörténet része. Komoly motiváció lehet tanításunkban a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése, a máig
meg nem oldott egyszerűnek tűnő matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematikusok élete, munkássága. Ehhez segítséget ad a könyvtár és az internet használata is.
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7. ÉVFOLYAM
Témakör
Tartalom
Gondolkodási és meg- Matematikatörténeti érdekességek a tananyaghoz kapcsolva.
ismerési módszerek
Könyvtár és elektronikus eszközök (pl. internet) felhasználása információk gyűjtésére, feldolgozására.
Az „és”, „vagy”, „ha … akkor”, „nem”, „van olyan”, „minden” kifejezések jelentése.
Egyszerű („minden”, „van olyan” típusú) állítások igazolása, cáfolata
konkrét példák kapcsán.
Példák konkrét halmazokra: részhalmaz, kiegészítő halmaz, unió,
metszet.
Szöveges feladatok megoldása.
Változatos kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel.
Sorba rendezés, kiválasztás néhány elem esetén.
Számtan, algebra
Műveletek a racionális számok körében (rendszerezés).
A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre.
A hatványozás azonosságai konkrét példákon.
Normálalak.
Arány, aránypár, arányos osztás.
Százalékszámítási és egyszerű kamatszámítási feladatok
Prímszám, prímtényezős felbontás.
Két szám legnagyobb közös osztója, legkisebb közös többszöröse.
Oszthatósági szabályok (3-mal, 9-cel, 8-cal, 125-tel, 6-tal).
Egyszerű algebrai egész kifejezések, helyettesítési értékük.
Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, mérlegelvvel.
Szöveges feladatok megoldása.
Összefüggések, függ- Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben.
vények, sorozatok
Egyértelmű hozzárendelések ábrázolása a derékszögű koordinátarendszerben.
Lineáris függvények.
Példák nemlineáris függvényekre (pl. 1/x függvény).
Sorozatok vizsgálata (számtani sorozat).
Geometria, mérés
Mértékegységek átváltása a racionális számkörben.
A háromszög belső és külső szögeinek összege.
A négyszögek belső szögeinek összege.
Nevezetes szögek szerkesztése.
Középpontos tükrözés.
Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban.
Szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő szögek).
Szabályos sokszögek.
Háromszög szerkesztése alapesetekben.
Az egybevágóság szemléletes fogalma, a háromszög egybevágóságának esetei.
Háromszögek tulajdonságai, magasságvonala, területe.
Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe.
Kör kerülete, területe.
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Témakör

Tartalom
Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója,
tulajdonságai, felszíne, térfogata.
Statisztika, valószínű- Valószínűségi kísérletek egyszerű konkrét példák esetében.
ség
Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma, tulajdonságai.
Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Pozitív motiváció kialakítása.
Kommunikációs készségek fejlesztése.
A nyelv logikai elemeinek helyes használata.
A halmazszemlélet fejlesztése.
Probléma megoldására való készség, a probléma vállalása. Sikertelen kísérlet után újjal való
próbálkozás. Szövegelemzés, lefordítás a matematika nyelvére, tervkészítés, tervkövetés, ellenőrzés.
A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése. Tapasztalatszerzés az összes eset rendszerezett
felsorolásában.
Műveletek gyakorlása a racionális számkörben.
Zsebszámológépek használata.
Következtetési képesség fejlesztése összetettebb feladatokban.
Matematikatörténeti érdekességek megismerése.
Mindennapi szituációk összefüggéseinek leírása a matematika nyelvén, képletek értelmezése.
A mérlegelv alkalmazása.
Ellenőrzési készség fejlesztése.
Szövegértelmezés.
Táblázatok, grafikonok készítése konkrét hozzárendelések esetén.
Tájékozódás a síkon a derékszögű koordinátarendszer segítségével.
Számolási készség fejlesztése a racionális számkörben.
Fejlesztés a gyakorlati mérések, és a mértékegységváltások helyes elvégzésében.
Állítások megfogalmazása, és igaz vagy hamis voltának eldöntése. Megoldási terv készítése
kerület-, területszámítási feladatoknál.
Transzformációs szemlélet fejlesztése.
A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.
Szerkesztési eljárások gyakorlása.
A bizonyítási igény felkeltése.
Térszemlélet fejlesztése.
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Statisztikai adatok elemzése, értelmezése.
A továbbhaladás feltételei
 Állítások megítélése aszerint, hogy jelentésük milyen viszonyban van egymással,
ugyanazt jelentik, kizárják egymást, egymás tagadásai.
 Egyszerű állítások igazságának eldöntése.
 Két szám legnagyobb közös osztójának, legkisebb közös többszörösének megkeresése.
 Hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre.
 Hatványozás azonosságai konkrét példákon.
 Számok normálalakjának értelmezése.
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Betűk használata: algebrai kifejezések
Egytagú algebrai kifejezések összeadása, kivonása, szorzása.
Kéttagú algebrai kifejezések szorzása egytagú és kéttagú algebrai kifejezéssel.
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.
Elsőfokú egyenletekre vezető szöveges feladatok megoldása.
Lineáris függvények ábrázolása.
A lineáris függvény egyszerű tulajdonságai, tengelymetszet, meredekség, növekedés, csökkenés.
Sorozatok folytatása, szabály felismerése.
Háromszögek nevezetes vonalainak ismerete, területének kiszámítása
Négyszögek osztályozása, paralelogramma, trapéz, rombusz tulajdonságai.
Speciális négyszögek területének kiszámítása.
Kör kerületének, területének kiszámítása.
Középpontos tükrözés fogalma, tulajdonságai, szerkesztése.
Szögfelező szerkesztése.
Szabályos sokszögek ismerete.
Háromszögek egybevágóságának alapesetei.
Sokszögek átlóinak száma, belső, külső szögeinek összege.
Egyenes hasábok, henger jellemzése, hálója.
Valószínűségi kísérlet kimeneteleinek felsorolása.
Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma.
Adatok gyűjtése, rendszerezése, ábrázolása.
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8. ÉVFOLYAM
Témakör
Tartalom
Gondolkodási és meg- Gondolatok szóbeli és írásbeli kifejezése.
ismerési módszerek
A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás.
Híres magyar matematikusok.
Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladat
megoldása és szöveg alapján történő ellenőrzése.
Elemek halmazokba rendezése, halmazok elemeinek felsorolása
konkrét példák kapcsán.
A tanult halmazműveletek alkalmazása konkrét feladatokban.
Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása változatos módszerekkel.
Számtan, algebra
A racionális szám fogalma (véges, végtelen tizedes törtek), példák
nem racionális számra.
A természetes, az egész és a racionális számok halmazának kapcsolata.
A négyzetgyök fogalma.
Műveletek racionális számkörben. Eredmények becslése.
Algebrai egész kifejezések, egyszerű képletek átalakításai.
Szorzattá alakítás kiemeléssel egyszerű esetekben.
Egyszerű algebrai egész kifejezések szorzása.
A helyettesítési érték kiszámítása.
Elsőfokú, elsőfokúra visszavezethető egyszerű egyenletek, elsőfokú
egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
Szöveges feladatok megoldása.
Összefüggések, függ- Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordináta-rendszerben.
vények, sorozatok
Konkrét, egyszerű feltételnek eleget tevő pontok a koordinátarendszerben.
Egyismeretlenes egyenletek grafikus megoldása.
Sorozatok és vizsgálatuk.
Geometria, mérés
Az ismert testekről tanultak áttekintése, ismerkedés a forgáskúppal,
gúlával, gömbbel.
Eltolás a síkban.
A vektor mint irányított szakasz.
Két vektor összege, különbsége.
Középpontos nagyítás és kicsinyítés konkrét arányokkal.
Szerkesztési feladatok.
Pitagorasz tétele.
Egyszerű számításos feladatok a geometria különböző területeiről.
Statisztika, valószínű- Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma.
ség
Adathalmazok elemzése (módusz, medián) és értelmezése, ábrázolásuk.
Grafikonok készítése, elemzése.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Az igényes szóbeli és írásbeli közlés fejlesztése.
 A bizonyítási igény fejlesztése.
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Ellenpéldák szerepe a cáfolásban.
Könyvtár és egyéb informatikai eszközök használata.
Szövegelemzés, értelmezés, lefordítás a matematika nyelvére.
Az ellenőrzés, önellenőrzés igényének fejlesztése.
Rendszerszemlélet fejlesztése.
A tanult ismeretek közötti összefüggések felismerése, azok értő alkalmazása.
Kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.
A rendszerező képesség fejlesztése.
Számítások egyszerűsítése például azonosságok felismerésével.
A helyettesítési érték célszerű kiszámítása.
Ellenőrzés igényének fejlesztése.
Szövegértelmezés, lefordítás a matematika nyelvére.
A függvényszemlélet fejlesztése.
Táblázatok, grafikonok készítése konkrét függvények esetén.
Grafikus megoldási módszerek alkalmazása (lehetőség szerint számítógépen is).
A halmazszemlélet fejlesztése.
A térszemlélet fejlesztése.
A tanultak alkalmazása más tantárgyak és a mindennapi élet problémáinak megoldása során.
A transzformációs szemlélet fejlesztése.
Számolási készség fejlesztése.
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Adatsokaságban való eligazodás képességének fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei
 Elemek halmazokba rendezése.
 Halmazműveletek konkrét halmazokkal.
 Sorbarendezés, kiválasztás 4-5 elem esetén.
 Esetek felsorolása, modellek, fadiagram.
 Konkrét számok négyzetgyöke.
 Egyszerű algebrai egész kifejezések átalakítása, helyettesítési értékének kiszámítása.
 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása.
 Szöveges feladatok megoldása.
 A problémamegoldás lépéseinek tudatos követése.
 Hozzárendelési szabállyal adott függvények ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben.
 Egyenletek, egyenlőtlenségek, grafikus és algebrai megoldása.
 Sorozatok és vizsgálatuk, számtani, mértani sorozat.
 Sokszögek csoportosítása különböző szempontok szerint.
 Háromszög, négyszög alapú hasábok, felszínük, térfogatuk.
 Eltolás a síkban – szerkesztések.
 Két vektor összeadása, kivonása.
 Nagyítás, kicsinyítés felismerése hétköznapi szituációkban.
 Pitagorasz tétel ismerete.
 Pitagorasz tétel alkalmazása síkbeli és térbeli számításoknál.
 Adatsokaság jellemzése közepekkel (módusz, medián, átlag).
 Grafikonok olvasása, készítése.
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9. ÉVFOLYAM
Témakör
Gondolkodási
szerek

Tartalom
mód- A megismert számhalmazok, ponthalmazok áttekintése, véges és végtelen halmazok, az intervallum fogalma.
Halmazműveletek: unió, metszet, részhalmaz képzés, két halmaz különbsége.
Egyszerű kombinatorikai feladatok, az összes eset áttekintése.
Az „akkor és csak akkor” használata – (folyamatos)
tétel és megfordítása (folyamatos).
Számtan, algebra
A hatványozás értelmezése 0 és negatív egész kitevőre, a hatványozás
azonosságai (legalább egy azonosság bizonyítása); számok abszolút
értéke, normál alakja.
Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás; (a ± b)2, a2 – b2 szorzat alakja, (a ± b)3, a3 – b3 szorzat alakja.
Ezen azonosságok alkalmazása egyszerű algebrai egészekkel és törtekkel végzett műveleteknél.
Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai képletekben.
Elsőfokú
kétismeretlenes
egyenletrendszer
megoldása.
Egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok, százalékszámítás, kamatszámítás. Gazdaságosság, veszteség, nyereség elemzése a feladatok kapcsán.
Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek.
Relatív prímek, oszthatósági feladatok. Példa számrendszerekre.
Függvények, soroza- A függvény fogalma, elemi tulajdonságai; a lineáris függvény,
tok
abszolútérték függvény, másodfokú függvény, gyakorlati példák toa
vábbi függvényekre, a fordított arány, x  . A vizsgált függvények
x
elemi tulajdonságai
Geometria
Geometriai alapfogalmak, háromszögekkel, négyszögekkel, sokszögekkel kapcsolatos ismeretek kiegészítése, rendszerezése.
A háromszög nevezetes vonalai, beírt köre, körülírt köre.
(Legalább egy tétel bizonyítása.)
Thalész tétele, a kör és érintői.
A tengelyes és középpontos tükrözés, az eltolás áttekintése, rendszerezése, pont körüli elforgatás és tulajdonságai.
A forgásszög fogalma, ívmérték, a kör középponti szöge. A körív
hossza, körcikk kerülete, területe (képletek használata).
Egyszerű szerkesztési feladatok.
Valószínűség, statisz- Statisztikai adatok és ábrázolásuk (kördiagram, oszlopdiagram stb.),
tika
számtani közép, medián, módusz; szórás.
Környezetvédelmi, népesedési, fogyasztásról szóló adatok szerepeltetése.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A szemléletes fogalmak definiálása, tudatosítása.
 Módszer keresése az összes eset áttekintéséhez.
 A szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése.
 A fogalom célszerű kiterjesztése, a számok nagyságrendjének tudása.
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Műveletek végzése számokkal és algebrai kifejezésekkel, a szaknyelv használata.
Algoritmikus gondolkodás és a gyakorlati problémák modellezése, értő szövegolvasás.
A rendszerező-képesség fejlesztése.
A matematika iránti érdeklődés erősítése az elemi számelmélet alapvető problémáival és matematikatörténeti vonatkozásaival.
A függvényszemlélet fejlesztése: a hozzárendelések szabályként való értelmezése.
A távolság és az abszolútérték kapcsolata
A megfelelő modell megkeresése
Tájékozottság a megismert síkidomok tulajdonságaiban.
Sejtések megfogalmazása, új összefüggések felfedezése, bizonyítási igény kialakítása.
A transzformációk, mint függvények értelmezése, megmaradó és változó tulajdonságok a transzformációkban.
Síkbeli tájékozódás, tervezés, a konstrukciós, analizáló képesség és a diszkussziós
igény kialakítása, sokoldalú szemléltetés, szerkesztőprogramok megismerése.
A statisztikai adatok helyes értelmezése. Képi információ és a matematikai tartalom kapcsolata.

A továbbhaladás feltételei
 Tájékozottság a racionális számkörben.
 Részhalmaz, unió, metszet, két halmaz különbsége.
 Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk.
 Számok abszolút értéke, normál alakja.
 A másodfokú azonosságok alkalmazása.
 A négy alapművelet egyszerű algebrai kifejezésekkel.
 Egyszerű egyenletrendszerek biztos megoldása.
 A százalékszámítás alkalmazása a gyakorlatban.
 3-mal, 9-cel való oszthatóság ismerete.
 Számok prímtényezőkre való bontása.
 2-es alapú számrendszer kapcsolata a 10-es alapú számrendszerrel.
 Az alapfüggvények tulajdonságainak ismerete.
 Képlettel megadott függvény ábrázolása értéktáblázat segítségével.
 Speciális háromszögek, négyszögek és szabályos sokszögek tulajdonságainak ismerete.
 A nevezetes vonalak és a háromszög beírt és köré írt körének ismerete.
 A körrel kapcsolatos fogalmak és az érintő tulajdonságának ismerete.
 Az eltolás és tükrözések tulajdonságainak felhasználása egyszerű feladatokban.
 Számsokaság számtani közepének kiszámítása, a középső érték (medián) és a leggyakoribb érték (módusz) ismerete.
 Kördiagram, oszlopdiagram adatainak értelmezése.
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10. ÉVFOLYAM
Témakör
Gondolkodási
szerek

Tartalom
mód- Tétel és megfordítása.
Bizonyítási módszerek, jellegzetes gondolatmenetek (indirekt módszer, skatulya-elv).
Változatos kombinatorikai feladatok.
Számtan algebra
A valós szám szemléletes fogalma, kapcsolata a számegyenessel, a
valós számok tizedes tört alakja, példák irracionális számokra.
A négyzetgyök azonosságainak használata egyszerű esetekben, az nedik gyök.
A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet, gyöktényezős
alak, összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között.
Másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatok.
(Egyszerű gazdaságossági számítások, mozgási feladatok, tréfás feladatok, stb.)
Ekvivalens és nem ekvivalens lépések egyenletek átalakításánál, egyszerű négyzetgyökös egyenletek.
Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása.
Függvények, soroza- A négyzetgyök függvény. A tanult függvények néhány egyszerű
tok
transzformációja.
A forgásszög szögfüggvényeinek értelmezése, összefüggés a szög
szögfüggvényei között.
A szögfüggvények tulajdonságai (értelmezési tartomány, monotonitás, zérushelyek, szélsőértékek, periodicitás, értékkészlet), a függvények ábrázolása.
Geometria
A hasonlósági transzformáció fogalma.
A háromszögek hasonlósága, alapeseteinek ismerete és alkalmazása
egyszerű esetekben.
A hasonlóság alkalmazásai: háromszög súlyvonalai, súlypontja, arányossági tételek a derékszögű háromszögben. (Legalább egy tétel
bizonyítása.)
Hasonló síkidomok területének aránya, hasonló testek térfogatának
aránya.
Pitagorasz tételének, illetve a szögfüggvényeknek alkalmazása derékszögű háromszög hiányzó adatainak kiszámítására, gyakorlati feladatok. Nevezetes szögek szögfüggvény-értékeinek kiszámítása.
A vektor szorzása számmal, vektor felbontása síkban.
Valószínűség, statisz- Valószínűségi kísérletek.
tika
A valószínűség szemléletes fogalma, kiszámítása egyszerű esetekben.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A köznapi gondolkodás és a matematikai gondolkodás megkülönböztetése.
 A bizonyítási igény további fejlesztése. A követő képzelet fejlesztése a tanult bizonyítások felidézésével.
 A permanencia elve a számfogalom bővítésében.
 A megoldás keresése többféle úton, tanulói felfedezések, önálló eljárások keresése.
 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése.
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A matematika eszközként való felhasználása gyakorlati és természettudományos
problémák megoldásában. A szöveg felidézése, vázlat, rajz készítése a problémához. A megfelelő rögzítési mód megtalálása.
Diszkussziós igény az algebrai feladatoknál.
Célszerű módszerek megválasztása: algebrai és grafikus módszerek együttes alkalmazása a problémamegoldásban.
Új függvénytulajdonságok megismerése, a periodicitás mint időbeli és térbeli jelenség. Függvénytranszformációk alkalmazása.
A négyjegyű függvénytáblázatok és matematikai összefüggések célszerű használata.
A transzformációs szemlélet fejlesztése. Hasonlósági kapcsolatok keresése a mindennapi életben.
Kreatív problémamegoldás.
Geometriai ismeretek alkalmazása, biztos számolási készség, zsebszámológép célszerű használata.
A vektorok további alkalmazása.
A valós helyzetek értelmezése, megértése és értékelése. Kísérletek elvégzése és
számítógépes modellezése.

A továbbhaladás feltételei
 A csak kimondott, illetve be is bizonyított összefüggések megkülönböztetése.
 Egyszerű sorbarendezési és kiválasztási feladatok konkrét elemszám esetén.
 Tájékozottság a valós számok halmazán, a racionális és irracionális számok tizedes
tört alakja, nevezetes irracionális számok ismerete.
 A négyzetgyök azonosságainak alkalmazása egyszerű esetekben.
 A megoldóképlet biztos ismerete és alkalmazása.
 Két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalma.
 Különböző típusú egyszerű szöveges feladatok megoldása.
 Egyszerű négyzetgyökös egyenlet megoldása.
 A megoldások ellenőrzése.
 A szögfüggvények definíciójának ismerete, az x  sinx és x  cosx függvények
ábrázolása és tulajdonságai.
 A hasonlóság szemléletes tartalmának ismerete, a középpontos nagyítás és kicsinyítés alkalmazása egyszerű gyakorlati feladatokban.
 Az alapesetek ismerete.
 A felsorolt tételek ismerete és alkalmazása egy vagy két lépéssel megoldható számítási feladatoknál.
 Egyszerű problémák megoldása a klasszikus valószínűségi modell alapján.
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11. ÉVFOLYAM
Témakör
Gondolkodási
szerek

Tartalom
mód- Vegyes kombinatorikai feladatok.
Binomiális együtthatók.
Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk.
Feladatok megoldása gráfokkal.
Számtan, algebra
Másodfokúra visszavezethető egyszerű egyenletek.
A hatványozás kiterjesztése pozitív alap esetén racionális kitevőkre.
A hatványozás azonosságai és alkalmazásuk.
A logaritmus értelmezése.
A logaritmus azonosságai.
A definíciókon és a megismert azonosságokon alapuló exponenciális,
logaritmikus és trigonometrikus egyenletek.
Függvények, soroza- A 2x, a 10x függvény, az exponenciális függvény vizsgálata, expotok
nenciális folyamatok a természetben.
A logaritmus függvény, mint az exponenciális függvény inverze.
A tanult függvények tulajdonságai (értelmezési-tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás).
Függvény- transzformációk: f(x) + c; f(x + c); c f(x); f(c x).
Geometria, mérés
A vektorokról tanultak áttekintése
A vektorműveletek tulajdonságai.
Két vektor skaláris szorzata.
A skaláris szorzat tulajdonságainak felsorolása.
Szinusztétel, koszinusztétel. Az alkalmazásukhoz szükséges egyszerű
trigonometrikus egyenletek.
Távolság, szög, terület meghatározása gyakorlati feladatokban (fizikában).
Számítások terep-mérési adatokkal, úthálózatokkal.
Helyvektor.
Műveletek koordinátákkal adott vektorokkal.
Szakasz felezőpontja, harmadolópontja. A háromszög súlypontja.
Két pont távolsága, szakasz hossza.
A kör egyenletei.
Az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens fogalma, ezek kapcsolata. Az egyenes egyik egyenlete.
Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele, két
egyenes metszéspontja.
Kör és egyenes kölcsönös helyzete. A kör adott pontjához tartozó
érintője.
Valószínűség, statisz- Egyszerű valószínűség-számítási problémák.
tika
A binomiális eloszlás (visszatevéses mintavétel).
Eseményekkel végzett műveletek egyszerű, konkrét feladatokban.
Relatív gyakoriság.
A valószínűség klasszikus modellje.
Statisztikai mintavétel. a gyakorlati életben.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A kombinatív készség fejlesztése.
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A többféle megoldási mód lehetőségének keresése.
Becslés, a becslés összevetése a számításokkal.
A gráf modellként való felhasználása.
Modell megtalálása a matematikán belüli problémánál.
A matematikai fogalom célszerű kiterjesztése, a fogalmak általánosításánál a permanencia elv felhasználása.
Bizonyítás iránti igény mélyítése.
Matematikatörténeti vonatkozások megismerése (könyvtár- és internethasználat).
Az absztrakciós és szintetizáló képesség fejlesztése.
Az önellenőrzés igényének fejlesztése.
A függvényfogalom fejlesztése.
Összefüggések felismerése a matematika különböző területei között.
A bizonyításra való törekvés fejlesztése.
A térszemlélet fejlesztése.
Pontos fogalomalkotásra törekvés.
Bizonyítás iránti igény továbbfejlesztése.
A fizika és a matematika termékeny kapcsolatának megmutatása.
A matematika gyakorlati felhasználása.
Tervszerű munkára nevelés. Gazdaságossági kérdések.
Az esztétikai érzék fejlesztése
A zsebszámológép és a számítógép alkalmazása. Az eredmények realitásának és
pontosságának eldöntése.
Geometriai feladatok megoldása algebrai eszközökkel.
A bizonyítási készség fejlesztése.
Adott probléma többféle megközelítése.
A körülmények kellő figyelembe vétele. Közvéleménykutatási, egészségügyi, vásárlással kapcsolatos események valószínűsége.
Előzetes becslés összevetése a számításokkal.
Modellalkotásra nevelés.
A számítógép alkalmazása statisztikai adatok, illetve véletlen jelenségek vizsgálatára.
A mindennapi problémák értelmezése, a statisztikai zsebkönyvek, a napi sajtó adatainak elemzése.

A továbbhaladás feltételei
 Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása.
 A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai.
 A hatványozás definíciója, műveletek, azonosságok ismerete egész kitevő esetén.
 A logaritmus fogalmának ismerete, azonosságainak alkalmazása egyszerűbb esetekben.
 Exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus egyenlet egyszerű konkrét feladatokban.
 Az alapfüggvények ábrái és legfontosabb tulajdonságainak vizsgálata (értelmezésitartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték).
 Vektorműveletek és tulajdonságaik (összeadás, kivonás, skalárral való szorzás).
 Vektorok alkalmazásai.
 A szinusztétel és a koszinusztétel alkalmazása alapfeladatok megoldásában (a háromszög hiányzó adatainak meghatározása).
 Vektorok koordinátáinak biztos használata.
 Szakasz felezőpontja koordinátáinak kiszámítása.
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A kör középponti egyenletének ismerete.
Az egyenes egy szabadon választott egyenletének tudása.
Két egyenes metszéspontjának meghatározása.
Kör és egyenes kölcsönös helyzetének vizsgálata.
A relatív gyakoriság és a valószínűség közötti szemléletes kapcsolat ismerete, egyszerű valószínűségi feladatok megoldása.
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12. ÉVFOLYAM
Témakör
Gondolkodási
szerek

Tartalom
mód- Ekvivalencia, implikáció.
A halmazelméleti és logikai ismeretek kapcsolata, rendszerezése.
A megismert bizonyítási módszerek összefoglalása.
A kombinatorikai és gráfokkal kapcsolatos ismeretek áttekintése.
Számtan, algebra
Rendszerező összefoglalás
Számhalmazok
Számelméleti összefoglalás.
A valós számok és részhalmazai.
A műveletek értelmezése, műveleti tulajdonságok.
Közelítő értékek.
Egyenletek
Nevezetes másod- és harmadfokú algebrai azonosságok.
Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség.
Négyzetgyökös kifejezések és egyenletek.
Egyszerű exponenciális, logaritmikus, trigonometrikus egyenletek és
azonosságok.
Az egyenletmegoldás módszerei.
Az alaphalmaz szerepe.
Egyszerű kétismeretlenes elsőfokú és másodfokú egyenletrendszer.
Szöveges feladatok.
Függvények, soroza- A sorozat fogalma.
tok
Számtani és mértani sorozat, az n. tag, az első n elem összege.
Kamatoskamat-számítás.
Rendszerező összefoglalás
A függvényekről tanultak áttekintése, rendszerezése.
Az alapfüggvények ábrázolása.
Függvénytranszformációk.
Függvényvizsgálat függvényábrák segítségével.
Geometria, mérés
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge.
A terület- és kerületszámítással kapcsolatos ismeretek összefoglalása.
A tanult poliéderek felszíne, térfogata.
A forgáshenger és a forgáskúp felszíne és térfogata.
A csonkagúla, a csonkakúp, a gömb térfogata, felszíne.
Rendszerező összefoglalás
Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok.
Egybevágósági és hasonlósági transzformációk áttekintése.
Háromszögekre, négyszögekre és a körre vonatkozó tanult tételek és
alkalmazásaik.
Vektorok, vektorok koordinátái.
Vektorműveletek, műveleti tulajdonságok, alkalmazások.
Derékszögű koordináta-rendszer.
Egyenes és kör egyenlete.
Trigonometrikus összefüggések és alkalmazásaik.
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Témakör
Tartalom
Valószínűség, statisz- Adatkezelésnél osztályba sorolás.
tika
Terjedelem.
Összefoglalás:
Adathalmazok jellemzői: számtani közép, mértani közép, súlyozott
közép, medián, módusz, szórás.
Gyakoriság, relatív gyakoriság.
A klasszikus valószínűségi modell.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Az ismeretek rendszerezése:
 A matematika különböző területei közti összefüggéseinek tudatosítása. A döntési
képesség fejlesztése, állítások igazságértékének megállapítása.
 A deduktív gondolkodás további fejlesztése.
 Matematikatörténeti ismeretek (könyvtár- és internet-használat).
 Szám- és műveletfogalom biztos alkalmazása.
 Tervszerű, pontos és fegyelmezett munkára nevelés.
 Az önellenőrzés fontossága.
 A problémamegoldó gondolkodás, a szövegértés, a szövegelemzés fejlesztése.
 A matematika alkalmazása a gyakorlati életben.
 Matematikatörténeti feladatok.
 Egyszerű gazdaságossági problémák áttekintése.
 Az absztrakciós készség fejlesztése.
 A függvényszemlélet fejlesztése.
 A függvények alkalmazása a gyakorlatban és a természettudományokban.
 A térszemlélet fejlesztése.
 Az esztétikai érzék fejlesztése.
 A matematika gyakorlati alkalmazásai a térgeometriában.
 Sík- és térgeometriai ismeretek összekapcsolása, analógiák felismerése.
 A függvényszemlélet fejlesztése.
 A deduktív gondolkodás fejlesztése.
 A matematika különböző területei közötti összefüggések felhasználása.
 A leíró statisztika és a valószínűség számítás gyakorlati szerepe, alkalmazása.
 A számítógép felhasználása statisztikai adatok kezelésére, véletlen jelenségek
vizsgálatára.
A továbbhaladás feltételei
 Az előző években felsorolt továbbhaladási feltételek.
 Számtani és mértani sorozat esetén az n. tag, és az első n elem összegének kiszámítása feladatokban.
 Kamatoskamat-számítás alkalmazása egyszerű gyakorlati feladatokban.
 Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságuk, hajlásszögük definíciójának ismerete.
 A megismert felszín- és térfogat számítási képletek alkalmazása egyszerű feladatokban.
 Egyszerű klasszikus valószínűségszámítási feladatok megoldása.

162

MATEMATIKA TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
NÍVÓCSOPORT

7-12. osztály

CÉLOK ÉS FELADATOK
A matematikatanítás kiemelt célja és feladata, hogy a tanulók önálló, rendszerezett, logikus
gondolkodása kialakuljon, és ennek fejlesztése jó hatékonysággal megtörténjen. A tanulókban
fokozatosan építhető ki és fejleszthető a matematika belső struktúrája (fogalmak, axiómák,
tételek, bizonyítások elsajátítása), és a tanultak változatos területeken történő alkalmazása. A
megérlelt és elmélyült tudás birtokában a tanulók az alkalmazásnak önálló, egyedi szintjére is
elérhetnek.
Körültekintéssel kell fejleszteni a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Ez a fejlesztés sok esetben időigényes és egyénre szabott. A fogalmak lassú érlelésére, elmélyítésére elegendő időt kell biztosítani. A célszerű, új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és
az ismeretek feladatokban való alkalmazása a kombinatív készséget is kialakítja, fejleszti a
kreativitást, a problémahelyzetek önálló, megfelelő önbizalommal történő megközelítését,
megoldását.
A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, a mindennapi problémák
értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. A matematika tantárgy elsajátítása során a tanulók
az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor, Internet stb.)
célszerű felhasználását is megismerik, alkalmazásukat elsajátítják. A matematikai kompetenciájuk kialakítása, fejlesztése ezzel hozzájárul a digitális kompetenciájuk fejlődéséhez is.
A tehetségfejlesztés során a tanulók képessé válnak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára.
Egyre inkább törekednek az önellenőrzésre, fontosnak tartják a várható eredmények becslését.
A matematika tantárgyi tehetséggondozás lehetőséget biztosít a tanulók pozitív motiváltságának erősítésére, a tanulók önállóságának fejlesztésére. Ebben a törekvésben fontos terület a
matematika alkalmazásának, eszköz jellegének sokoldalú bemutatása, és a tanításban való
érvényesítése. A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások megbeszélése az együttműködési képesség, a kooperativitás, a kommunikációs
képesség fejlesztésének, a reális önértékelés kialakulásának is fontos területe.
Az általános iskolai tanításhoz képest a középiskolában egyre hangsúlyosabb a matematika
tantárgy deduktív jellege, de továbbra sem nélkülözhető a szemléletre és tevékenységre épülő
feldolgozás sem. Törekedtünk arra, hogy fokozottan érvényesüljön a tananyag spirális felépítése figyelembe véve a fogalmak épülésének hosszú távú folyamatát.
Matematikatanításunk során fontos cél és pozitív motívációs eszköz annak megmutatása,
hogy a matematika a kultúrtörténet része, a matematikai ismeretek birtokában lehetővé válik a
világ mélyebb, tudományos megismerése, kutatása.Tudós életpályákkal való ismerkedés
minta is lehet a tanulók számára saját életpályájuk megválasztásában. A matematikai
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ismeretek alkalmazása, s a megfelelően fejlett gondolkodás biztosítja több műveltségterület
megfelelő szintű megértését, tanulását.
A matematika tantárgyi tehetséggondozás kiemelt célja a tevékenységekkel megérlelt
fogalmak kialakítása, majd ezek pontos, készség szintű tudása, az életkornak megfelelő
matematikai nyelv egyre pontosabb, precízebb használata. Ennek érdekében a gondolkodási
módszereknek, illetve ezek fejlesztésének a matematika minden témakörében folyamatosan
kell szerepelniük, előfordulniuk.
A matematika tanulása nagymértékben segíti a helyes pályaválasztási irány megtalálását és
reális megalapozását. A tanulók a tantervben megfogalmazott matematikai műveltségterület
és kompetencia elsajátításával alkalmassá válnak az emelt szintű matematika érettségi vizsga
sikeres letételére. A jól megalapozott és kellően kimunkált matematikai ismeretek birtokában
lehetőségük nyílik az egyetemi tanulmányaik sikeres elvégzésére, tudományos pályákon tehetségük további fejlesztésére, kimunkálására is. Megnyílik számukra az egész életen át tanulás pozitív lehetősége.
A matematikai kompetencia fejlesztése során a tanulókat felruházzuk azzal a képességgel,
hogy alkalmazni tudják a matematika eredményeit, gondolkodásukat a matematikai gondolkodásban megismert igényesség is jellemezze. Követni és értékelni tudják az érvek láncolatát,
indokolni tudják a kapott eredményeket. Tudnak a matematika nyelvén is kommunikálni, tudományos igénnyel választják ki mind az alkalmazási területeket, mind pedig a megfelelő
segédeszközöket.
A matematika tantárgyi tehetséggondozásban azokat a tanulókat tanítjuk, akik a matematika
iránt különösen érdeklődők, absztrakciós készségük erősen fejleszthető, és a matematikához
szorosan kapcsolódó pályára készülnek, vagy más tudományág elméleti művelői lesznek.
Akikről az általános iskolai tanulmányaik során kiderült, hogy kortárscsoportjukban az
átlagosnál magasabb szintre jutottak matematikai kompetenciájuk fejlődésében.
A hat évfolyam tananyagának összeállításakor figyelembe vettük az emelt szintű érettségi
részletes követelményeit.
Tudjuk, hogy a tanulók előtanulmányaik során általában nem részesültek a kerettanterv
alapkövetelményeiben megfogalmazottaknál erősebb alapképzésben, tehát a kezdő
középiskolai évben a matematika módszereinek, a matematikai modellalkotás folyamatának
lassú és körültekintő kialakítására, az első 6 év matematika anyagának új szempontú
átismétlésére is szükség van. Ez az ismétlés a leggyakrabban konkrét tartalmak mentén
történhet. Általánosításokra, a tételek absztrakt bizonyítására csak nagy körültekintéssel lehet
sort keríteni.
A hat évfolyamban olyan anyagrészek is szerepelnek (például az analízis elemei, gráfelmélet,
ábrázoló geometria), melyek a felsőfokon matematikát tanulók számára tanulmányaik
indulását megkönnyítik. Bizonyos témákban, résztémákban az emelt szintű vizsga
követelményein túlmutató ismereteket is feldolgoztunk.
Fontosnak tartjuk, hogy a tehetségfejlesztő csoportokba járó tanulók bekapcsolódjanak a
matematikai versenyek iskolai és országos rendszerébe is. Ide értve a Középiskolai
Matematikai és Fizikai Lapok (KöMaL) éves pontversenyét is. Tudva, hogy a versenyzés nem
lehet egyetlen célja a matematikai tehetség fejlesztésének, az egyénre szabott tanulási
technikák kialakításában, a szociális kompetencia fejlesztésében jó terep a matematikai
versenyekre való készülés, felkészítés és szereplés.
A matematika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv céljainak, feladatainak megvalósítását
nagy mértékban segítik a jól megválasztott tankönyvek, szakkönyvek, az igényes
feladatgyűjtemények, tudománytörténeti kiadványok, a KöMaL folyóirat és a KöMaL-CD-k
használata is.
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KULCSKOMPETENCIÁK
A matematika tantárgyi tehetséggondozás tanterv sikeres megvalósításához feltétlenül szükséges annak tudatosítása, hogy a matematikai kompetencia kialakításakor a személyiséget, az
egyéniséget teljességre törekedve kell fejleszteni. A személyiség, egyéniség fejlődéséhez,
boldogulásához a matematika tantervi tartalmak, követelmények megvalósításakor fejleszteni
kell
 az anyanyelvi kommunikációt;
 a természettudományos szemlélet elmélyítését;
 az információs társadalom technológiának aktív használatát;
 a hatékony, önálló – egyéni és csoportos – tanulási képességeket;
 az önálló – egyéni és csoportos – kezdeményezőképességet.
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése során a matematikai szaknyelvet szóban és írásban
egyaránt el kell sajátítania a tanulóknak. Képesnek kell lenniük a matematikai szaknyelv felhasználása során a nyelv, szaknyelv szóbeli és írásbeli – többszintű – kommunikációjára is.
A természettudományos szemlélet elmélyítését szolgálják mindazok a matematikai tartalmak, módszerek, eljárások, amelyeket a tanulók az iskolában megjelenő tantárgyi vonatkozásban is használhatnak. (Pl. a változás leírása, a változás sebességének matematikai modellje: a differenciálszámítás eszközei; számsokaság elemzésének statisztikai módszerei; az induktív és deduktív bizonyítások stb.) A matematikai módszerek gyakorlati felhasználásának
területeként a matematika órákon megjelennek olyan tudományos, természettudományos
problémák, amelyek megoldásait matematikai modelleken jól be lehet mutatni. (Pl. a helymeghatározás síkban, térben, gömbön; Newton törvények, kúpszeletek és a bolygómozgás;
százalékszámítás a kémiai keveréses feladatok megoldásában; valószínűségi becslések a közvélemény-kutatásban, a régészeti feltárásokban, a biológiai kutatásokban stb.)
Az információs társadalom technológiáinak aktív használatát erősítjük a matematika órákon és a matematika órákra való készüléskor is. Megköveteljük a kalkulátorok tudatos, hatékony és értő felhasználását. A számítógép segítségével megoldható és bemutatható matematikai problémák tanórákon is megjelenek. (Pl. az adatsokaságok grafikus jellemzése, a valószínűségi kísérletek feldolgozása történhet megfelelő szerkesztőprogramok felhasználásával; a
matematikatörténeti, kultúrtörténeti vonatkozások bemutatásához, feldolgozásához felhasználható az Internet is.)
A hatékony, önálló – egyéni és csoportos – tanulási képességeket a matematika tantervi
anyag elsajátítása során fejlesztjük. A tanárnak, a diáknak és a csoportnak is kötelessége a
legalkalmasabb tanulási stratégiák megismerése, felismerése és alkalmazása. A tantárgyi érdeklődés, a pályaválasztási cél mielőbbi kialakítása sokat segíthet ezen a területen. A matematikai tananyag értő feldolgozása, a tartalmak pontos megtanulása és azok különböző szintű és
mértékű alkalmazása minden tanulónak egyénileg jelent kötelezettséget, de a tanár és a csoport felelőssége is nagy azon területen, hogy minden tanuló a felkészültségének és tudásszintjének legmegfelelőbb támogatást, segítséget kapja meg. (Pl. differenciált foglalkozás; kooperatív tanulási technikák alkalmazása; önálló vázlat készítése; a lényegkiemelő képesség fejlesztése, megengedett segédletek használati módszereinek kialakítása stb.)
Az önálló – egyéni és csoportos – kezdeményezőképességet is fejleszti a matematika tanterv
elsajátítása, feldolgozása. A tudás megszerzésére irányuló tanulói kreativitást a tanár maximálisan kihasználja, és a csoport tudásszintének emelésére, színesítésére fordítja. Sok matematikai probléma több irányból is megoldható. A tanulói kezdeményezőképesség fejlesztésével
érjük el, hogy a problémákra többféle megoldás is megvitatásra kerüljön a feldolgozás során.
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KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK
Énkép, önismeret
A matematika tananyag sikeres elsajátítása során a tanuló pozitív visszajelzést kaphat intellektuális képességeiről. Akiben tudatosul szakirányú tehetsége, nagyobb felelősséget érezhet
képességeinek fejlesztéséért. Aki megtanulja, hogy a matematikai eredmények kontrollját
mindig el kell végeznie, saját cselekedeteit is megtanulhatja kontrollálni.
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
A matematikatörténeti vonatkozások megismerése segíti a tanulókat abban, hogy megtapasztalják: a tudomány fejlődése az emberiség közös kultúrájának része. A tudomány eredményeinek felhasználása pedig az emberiség közös felelőssége. A tanulók megismerik a magyar
matematikusok hozzájárulását a tudományhoz.
Gazdasági nevelés
A matematika tantárgyi tehetséggondozás tanterv elsajátítása alkalmassá teszi a tanulókat
arra, hogy a gazdasági élet alapvető összefüggéseit megértsék: Tudatosul egyéni gazdasági
érdekük, ezt meg tudják megfogalmazni, és ésszerű lehetőségek között azokat megvalósítani.
(Pl. befektetések jövedelmezősége, kamatos kamattal hiteltörlesztések stb.) Megtanulhatják
átlátni a leggyakrabban előforduló reklám- és marketingfogásokat. Eligazodnak a befektetési
lehetőségek rövidebb és hosszabb távú előnyei, hátrányai között.
Környezettudatosságra nevelés
A matematika tantárgyi tehetséggondozás tanterv gyakorlattal kapcsolatos problémakörébe
több környezettudatos gondolkodásra vonatkozó probléma felvetésével érzékennyé tesszük a
tanulókat a környezet állapota iránt. Megmutatjuk a személyes felelősségen alapuló döntések
hosszú távú hatását a mennyiségi mutatók összevetésével (pl. dohányzás; szelektív szemétgyűjtés; energiafelhasználás mennyiségi összefüggéseinek áttekintése stb.).
A tanulás tanítása
A tananyag elsajátítása során lehetőség van a tanulás módszereinek, változatos technikáinak
sokoldalú elsajátíttatására.
Mivel tehetségfejlesztő tantervünk spirális felépítésű, feltétlenül szükség van az előzetes tudás, tapasztalat mozgósítására (ismétlések szerepe!).
Lehetőség van az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítésére; a csoportos tanulási technikák módszereinek alkalmazására; a gondolkodási kultúra fejlesztésére, az egész
életen át tartó tanulás eszközeinek, módszereinek megismerésére. Tantárgyunkban sok lehetőség adódik a gondolkodási képességek, a rendszerezés, a tapasztalás, a kombinációk, a következtetés, összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindezek gyakorlati felhasználására. Kiemelt feladat a kreativitás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, a
kritikai gondolkodás megerősítése, az érvek-ellenérvek ütköztetése.
Testi és lelki egészség
A matematikában sikerrel dolgozó tanuló átélve a tudás megszerzésének örömét, alkalmas
lehet arra, hogy személyiségének pozitív oldalát fejleszthesse. Jó hozzáállással elérheti, hogy
saját testi és lelki fejlődését is tudatával, akaratával irányítsa. Megtanulja, hogy képes legyen
energiáit pozitív dolgokra összpontosítani, valamint idejét jól beosztani. A tanár felelőssége,
hogy a csoportjába járó tanulók testi és lelki fejlődését figyelemmel kísérje, és problémás eset
láttán közbeavatkozzon, vagy külső segítséget kérjen.
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Felkészülés a felnőttlét szerepeire
A matematikából sikerrel teljesítő tanulók esetén a pályaválasztás kérdése is könnyebben
megoldható. A tanuló előtt sok olyan továbbtanulási lehetőség van, amelyben ezen tanterv
mentén megszerzett tudását alkalmazni, és továbbfejleszteni tudja. A pályaválasztási döntésképesség tekintetében sok segítséget jelent a matematikai kompetencia.
Az emelt szintű érettségi letételére képessé válnak a tanulók a tantervi anyag teljesítésével.
Ezzel a többlettudással (és többletponttal) sok irányban tanulhatnak tovább. Biztosak lehetnek
abban, hogy olyan tudásra és képességekre tettek szert a tehetségfejlesztő matematika tanterv
elsajátítása során, amelyek birtokában sikerrel fejezhetik be egyetemi tanulmányaikat, akár a
legmagasabb fokozaton is. A munka világában is jól fognak tudni teljesíteni, mert ismerni
fogják saját értékeiket és esetleges korlátaikat is.
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7. ÉVFOLYAM
Témakör
Gondolkodási
szerek

Tartalom
mód- Matematikatörténeti érdekességek a tananyaghoz kapcsolva.
Könyvtár és elektronikus eszközök felhasználása információk gyűjtésére, feldolgozására.
Az “és”, “vagy”, “ha”, …akkor”, “nem”, “van olyan”, “minden” kifejezések jelentése.
Egyszerű (“minden”, “van olyan” típusú) állítások átfogalmazása,
igazolása, cáfolata konkrét példák kapcsán.
Fogalmak, állítások logikai kapcsolata.
Példák konkrét halmazokra: részhalmaz, kiegészítő halmaz, unió,
metszet.
Szöveges feladatok megoldása.
A logikai szita alkalmazása egyszerű feladatokban.
Változatos kombinatorikai feladatok megoldása különféle módszerekkel.
Sorbarendezés, kiválasztás több elem esetén. Esetek felsorolása, fadiagram, modellek alkalmazása.
Számtan, algebra
Műveletek a racionális számok körében.
A hatványozás fogalma pozitív egész kitevőre.
A hatványozás azonosságai konkrét példákon.
Normálalak.
Arány, aránypár, arányos osztás, arányossági összefüggések gyakorlati esetekben, természettudományos feladatokban.
Százalékszámítási és egyszerű kamatszámítási feladatok.
Prímtényezős felbontás.
Két szám legnagyobb közös osztója, legkisebb közös többszöröse.
Egyszerű oszthatósági szabályok (3-mal, 9-cel, 8-cal, 125-tel, 6-tal).
Betűk használata
Az algebrai egész kifejezés fogalma. Egynemű kifejezések.
Egyszerű algebrai egész kifejezések átalakítása, helyettesítési értékeinek kiszámítása.
Egytagú algebrai egész kifejezések összevonása, szorzása, osztása,,hatványozása.
Többtagú algebrai egész kifejezések szorzása..
Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása következtetéssel, mérlegelvvel az alaphalmaz vizsgálatával
Szöveges feladatok megoldása.
Összefüggések, függ- Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben.
vények, sorozatok
Egyértelmű hozzárendelések ábrázolása a derékszögű koordinátarendszerben.
Lineáris függvények ábrázolása táblázattal, táblázat nélkül.
Egyszerű tulajdonságai a szemlélet alapján. (tengelymetszet, meredekség, növekedés, csökkenés).
Példák nem lineáris függvényekre
Elsőfokú
egyismeretlenes
egyenlet
grafikus
megoldása.
Sorozatok vizsgálata (számtani sorozat).
Geometria, mérés
Mértékegységek átváltása konkrét gyakorlati példák kapcsán a kibő168

Témakör

Tartalom
vült számkörben.
Háromszögek nevezetes vonalai (oldalfelező, szögfelező, magasságvonal, középvonal, súlyvonal).
Háromszögek területe.
Paralelogramma, trapéz, deltoid tulajdonságai, kerülete, területe.
Kör kerülete, területe.
Szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő szögek).
Középpontos tükrözés.
Középpontosan szimmetrikus alakzatok a síkban.
Szabályos sokszögek, átlók száma.
Nevezetes szögek szerkesztése.
Háromszög szerkesztése alapesetekben.
A háromszög egybevágóságának alapesetei.
A háromszög belső és külső szögeinek összege.
A négyszögek belső és külső szögeinek összege.
A sokszögek belső és külső szögeinek összege.
Egyenes hasábok (henger) hálója, tulajdonságai.
Valószínűség, statisz- Valószínűségi kísérletek egyszerű konkrét példák esetében a teljes
tika
eseményrendszeren.
Gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma, tulajdonságai.
Adatok gyűjtése, rendszerezése, adatsokaság szemléltetése, grafikonok készítése.
A grafikonok kapcsolódjanak a mindennapi élet változó jelenségeihez, pl. gyerekek növekedése, energiatakarékos háztartási gépek fogyasztása, termosztát működése.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Információk gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása.
 A nyelv logikai elemeinek tudatos szerepeltetése a feladatok megoldása során, a
tananyaghoz kapcsolódó állításokban, szövegekben, ezek értelmezése és alkalmazása a válaszadásban.
 Igazolások, cáfolatok felismerése, alkalmazás konkrét feladatok kapcsán.
 Számhalmazok, geometriai alakzatok, árucikkek, élőlények, szófajok stb. tulajdonságainak vizsgálata, adott/ választott szempontú csoportosítása.
 Sokszínű, a mindennapi életből vett problémák szöveges leírásának megértése,
elemzése, a matematikai modell megkeresése, megoldás, a megoldások ellenőrzése
– szükség esetén – a szövegbe helyettesítéssel is.
 Szöveghez modell, modellhez szöveg keresése egyszerű esetekben.
 Különböző tárgyak, elemek, számok, betűk, lehetőségek sorrendezése, néhány
elem kiválasztása.
 Különböző események kimeneteli lehetőségeinek számbavétele.
 Műveletek gyakorlása változatos feladatokon keresztül a racionális számkörben.
 Zsebszámológépek használata.
 Helyiértékek megfigyelése különböző alapú (pl. 10-es, 2-es) számrendszerekben.
A hatvány, hatványozás fogalmát elmélyítő feladatok megoldása, az azonosságok
igazolása konkrét esetekben számításokkal, különböző nagyságú számok felírása
normálalakban.
 A mindennapi életből vett egyszerűbb és összetettebb feladatok megoldása a tanult
ismeretek birtokában.
169

































A tanult ismeretek megoldásban való felhasználását feltételező szöveges feladatok
alkotása. Különböző megoldási módok keresése (pl. következtetés, egyszerű algoritmusok alkalmazása).
A témához kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek felkutatása, megismertetése a társakkal.
A tanult ismeretek alkalmazása matematikai és gyakorlati feladatokban.
Mindennapi szituációk összefüggéseinek leírása a matematika nyelvén, képletek
értelmezése
A mérlegelvvel kapcsolatos tapasztalatgyűjtés változatos matematikai és gyakorlati feladatok megoldásával.
A mindennapi életből vett, a matematikából és más tudományokból vett szöveges
feladatok, problémák megértése, elemzése, a feltételek esetleges változtatása,
megoldások keresése, eredmények ellenőrzése szövegbe való helyettesítéssel is.
Modell megkeresése a szöveg alapján, modellhez szöveg keresése.
Táblázatok, grafikonok készítése konkrét, változatos hozzárendelések esetén.
Tájékozódás a síkon a derékszögű koordináta-rendszerben játékos feladatok és érdekes összefüggések, gyakorlati feladatok megoldása során.
A mindennapok gyakorlatából vett feladatok kapcsán összefüggések észrevétele,
lineáris összefüggések felismerése, ábrázolása.
Értéktáblázat segítségével néhány nemlineáris függvény ábrázolása, értelmezése.
Számokból, sík- és térbeli alakzatokból, mértékegységekből álló sorozatok készítése, vizsgálata, szabályok megfogalmazása.
Annak tudatosítása, hogy néhány elemével adott sorozathoz több szabály is létezik.
Adott konkrét átváltások gyakorlati jellegű feladatokban (hétköznapi példákból és
más tantárgyak témaköréből).
A mértékváltások táblázatos rendszerezése, összefoglalása.
A háromszögek és négyszögek hiányzó szögeinek kiszámolása különböző adatok
birtokában, ábrák, rajzok segítségével.
A témához kapcsolódó számításos és szöveges feladatok megoldása.
Szerkesztési eljárások gyakorlása.
Szögfelezés és szögmásolás.
Középpontos tükrözés másolópapírral, majd körzővel és vonalzóval.
Középpontosan szimmetrikus alakzatok keresése a természetben, művészeti alkotásokban, a közvetlen környezetben.
Gyűjtőmunka, projektmunka, kiselőadás, esszé.
A tanult szögpárok megkeresése, megnevezése és bejelölése különböző ábrákon
(pl. sokszögekben).
Középpontosan szimmetrikus alakzatok rajzolása, hajtogatása, kivágása és később
szerkesztése. A tanult síkidomok, sokszögek csoportosítása a középpontos szimmetria szempontjából.
Háromszögek szerkesztése közvetlen vagy közvetett adatok alapján.
Szerkesztési eljárások gyakorlása.
Ábrák értelmezése.
A háromszögek kerületének kiszámítása konkrét esetekben. A háromszögek területének meghatározása képlet használatával vagy átdarabolással.
A tanultakra vonatkozó állítások megfogalmazása és igaz vagy hamis voltának eldöntése.
Megoldási terv készítése kerület-, területszámítási feladatoknál.
A négyszögek kerületének kiszámítása konkrét esetekben, a tanult négyszögek területének meghatározása képlet használatával vagy átdarabolással.
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A kör kerületének kiszámítása konkrét esetekben, illetve a kör területének meghatározása képlet használatával vagy átdarabolással.
Elképzelt és valóságos testek tulajdonságainak felismerése, megfogalmazása, különböző hálók készítése konkrét esetekben. Felszín és térfogat számítása.
Zsebszámológépekkel és számítógéppel végzett kísérletek tapasztalatainak összegyűjtése, rendszerezett lejegyzése. Grafikonok készítése az adatok alapján.
Adott szempontok alapján a jó (a szempontoknak megfelelő) események számának
meghatározása, összehasonlítása az összes lehetséges esemény számával.
A napi gyakorlati élethez kapcsolódó adatok (időjárás, bolti árak változó adatai,
iskola tanulói létszámának alakulása az elmúlt években stb.) rendszerezett gyűjtése, ezek alapján értelmes grafikonok készítése.
Kiselőadások.
Tendenciák leolvasása, várható események megfogalmazása.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
 képes legyen az állításokat megítélni aszerint, hogy jelentésük milyen viszonyban
van egymással: ugyanazt jelentik, kizárják egymást, ill. egymás tagadásai
 tudja eldönteni egyszerű állítások igazságát, tudja tagadni azokat.
 tudjon több elem esetén sorba rendezni, kiválasztani, az összes esetet felsorolni.
 tudja a hatványozás azonosságait alkalmazni pozitív egész kitevőre
 ismerje 10 pozitív egész kitevőjű hatványait, 10-nél nagyobb számok normálalakját.
 ismerje fel az egyenes és fordított arányosságot és alkalmazza egyszerű konkrét feladatokban.
 tudjon egyszerű százalékszámítási feladatokat megoldani.
 tudjon szöveges feladatokat megoldani.
 tudja megkeresni egy szám osztóit, többszöröseit, két vagy több szám legnagyobb
közös osztóját és legkisebb közös többszörösét.
 tudjon lineáris függvényeket ábrázolni, jellemezni
 ismerje a szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérését a
szabványos mértékegységekkel.
 tudja a kör kerületét, területét meghatározni konkrét adatok esetén.
 tudja háromszögek, négyszögek területét kiszámítani.
 tudja adott pont középpontos tükörképét megszerkeszteni.
 tudjon szögfelezőt szerkeszteni.
 ismerje a háromszöggel kapcsolatos legegyszerűbb szerkesztéseket.
 ismerje a háromszögek és konvex négyszögek belső szögeinek összegét.
 ismerje fel a háromszög és négyszög alapú egyenes hasábokat, valamint a forgáshengert, tudja azokat jellemezni, felszínüket és térfogatukat meghatározni.
 ismerje a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát.
 tudjon adatsokaságot rendszerezni, ábrázolni, jellemezni.
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8. ÉVFOLYAM
Témakör
Gondolkodási
szerek

Tartalom
mód- Gondolatok (problémák, feltételezések, összefüggések, stb.) szóbeli
és írásbeli kifejezése.
A matematikai bizonyítás előkészítése: sejtések, kísérletezés, módszeres próbálkozás, cáfolás.
Nevezetes megoldatlan problémák.
Matematikatörténeti érdekességek.
Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladat
megoldása és szöveg alapján történő ellenőrzése.
Elemek halmazokba rendezése, halmazok elemeinek felsorolása
konkrét példák kapcsán.
A tanult halmazműveletek alkalmazása konkrét feladatokban.
Kombinatorikai feladatok megoldása változatos módszerekkel (fadiagram, útdiagram, táblázatok készítése).
Kombinatorikai módszerek rendszerezése konkrét példákon keresztül.
Számtan, algebra
Racionális szám fogalma (véges, végtelen tizedes törtek), példák nem
racionális számra (végtelen, nem szakaszos tizedes törtek).
A négyzetgyök fogalma.
A természetes, egész és racionális számok halmazának kapcsolata.
Valós számok.
Műveletek racionális számkörben. Eredmények becslése.
Műveleti azonosságok áttekintése.
Algebrai egész kifejezések, képletek, fizikai összefüggések átalakításai.
Szorzattá alakítás kiemeléssel egyszerű esetekben.
Algebrai egész kifejezések szorzása, osztása egyszerű esetekben.
Értelmezési tartomány vizsgálata
Elsőfokú vagy elsőfokúra visszavezethető egyenletek, elsőfokú
egyenlőtlenségek megoldása.
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldása
Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
Szöveges feladatok megoldása.
Problémamegoldási módszerek rendszerezése.
Összefüggések, függ- Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordinátarendszerben:
vények, sorozatok
abszolútérték-függvény, másodfokú függvény, lineáris törtfüggvény
Függvények tulajdonságai (tengelymetszetek menet, szimmetriák,
függvényérték vizsgálata).
Egyszerű transzformációk.
Adott feltételnek eleget tevő ponthalmazok a koordinátarendszerben.
Egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása.
Egyenletrendszerek grafikus megoldása
Sorozatok és vizsgálatuk (mértani sorozat).
Geometria, mérés
Háromszögek, négyszögek, szabályos sokszögek összefoglaló áttekintése.
A tanult testek áttekintése, ismerkedés a forgáskúppal, gúlával,
gömbbel.
Eltolás a síkban.
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Témakör

Tartalom
Vektor, mint irányított szakasz.
Két vektor összege, különbsége, számszorosa.
A vektorok összeadásának műveleti tulajdonságai.
Középpontos nagyítás és kicsinyítés konkrét arányokkal.
Szerkesztési feladatok.
Pitagorasz tétele. Síkbeli és térbeli alkalmazásai.
Kerület, terület, felszín és térfogatszámítások.
Számításos feladatok a geometria különböző területeiről.
Valószínűség, statisz- Valószínűségi
kísérletek
a
teljes
eseményrendszeren.
tika
Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma.
Adathalmazok elemzése (módusz, medián, számtani közép, terjedelem) és értelmezése, ábrázolásuk.
Példák arra, amikor az átlag nem jellemzi megfelelően az adatokat.
Grafikonok készítése, elemzése.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 Adatgyűjtés, feldolgozás matematikatörténeti érdekességekről, a matematika hasznosságáról, híres tanárokról, diáktársakról, versenyzőkről stb.
 Kiselőadások tartása, házi dolgozatok készítése.
 Egyszerű, a matematikából és a gyakorlati életből vett feladatok megoldása, állítások igazságának vagy hamis voltának igazolása különböző módszerekkel (pl. közelítésekkel, ellenpéldákkal, logikus gondolatmenetekkel).
 Könyvtár és egyéb informatikai eszközök használatával kutatómunka végzése
megadott vagy választott matematikai korszakról, matematikusról stb.
 A matematikából, a gyakorlati életből, internetről, különböző feladatgyűjteményekből választott problémák megértése után azok önálló megoldása.
 Egy-egy kijelölt vagy választott matematikai témához kérdések megfogalmazása,
feladatok készítése.
 A tanult ismeretek között összefüggések keresése, megfogalmazása, majd azok értő alkalmazása egyszerűbb feladatok megoldásában.
 Fadiagram, útdiagram, táblázatok készítése.
 Különböző tizedes törtek tulajdonságainak vizsgálata. Periódusok keresése.
 Négyzetgyök kiszámítása zsebszámológéppel, táblázatokkal.
 Számítások egyszerűsítése, például azonosságok felismerésével.
 Zsebszámológépek alkalmazása a megoldások során.
 Betűszimbólumok szerepeltetése a problémák lejegyzésében.
 A szimbólumok célszerű átalakítása a megoldások egyszerűsítése érdekében.
 Az algebrai kifejezések célszerű átalakítása a tanultak alapján, a gyors és pontos
számítások elvégzése érdekében.
 A matematikából és a mindennapokból vett feladatok megoldása, megadott feltételek mellett.
 Változatos szöveges feladatok megoldása.
 Változó mennyiségek közötti kapcsolatok keresése, a kapcsolat megfogalmazása
szóban és írásban.
 A különböző kapcsolatok közül a függvények kiválasztása, ábrázolásuk koordináta-rendszerben.
 Ponthalmazok a derékszögű koordináta-rendszerben, jellemzőjük leolvasása egyszerűbb esetekben.
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Grafikus megoldási módszerek alkalmazása különböző matematikai és gyakorlati
feladatokban (lehetőség szerint számítógépen is).
Különböző sorozatok jellemzőinek megkeresése, adott feltételek mellett sorozat
elemeinek meghatározása egyszerűbb esetekben.
Az ismert testek, illetve az azokból építhető egyszerűbb testek jellemzőinek meghatározása, felszínének, térfogatának kiszámítása konkrét adatok esetén.
A forgáskúp, gúla, gömb jellemzőinek megismerése, hálók készítése, a felszín és
térfogat meghatározási módszereinek megismerése egyszerű esetekben. Zsebszámológép használata.
Egyszerű alakzatok eltolt képének megszerkesztése. Adott vektorok összegének,
különbségének megszerkesztése. A tanultak alkalmazása más tantárgyak feladatainak megoldása során.
Feladatok megoldása a nagyítás és kicsinyítés tulajdonságainak megismerése után.
Arányok értelmezése (pl. térképen).
Szerkesztések a tanult szerkesztési eljárások felhasználásával.
Számítások Pitagorasz tételének segítségével.
A tanult összefüggések alkalmazása a matematikához és más tudományterületekhez, valamint a mindennapi gyakorlati élethez kapcsolódó feladatok megoldásában.
A geometriában tanult képletek összegyűjtése, képlettár készítése saját használatra.
Különböző élethelyzetek eseményeit vizsgálva az adott feltételeknek eleget tevő
összes lehetőség meghatározása és ezen belül az adott szempontok szerinti összes
jó lehetőség kiválasztása.
A kombinatorikus valószínűség szemléletes fogalmának megértése.
A napi sajtóból, internetről, tapasztalatból különböző grafikonok keresése, egymás
grafikonjainak elemzése.
Adatok gyűjtése különböző témákhoz kapcsolódóan, ezekből grafikonok készítése

A továbbhaladás feltételei:
A tanuló
 képes legyen gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és írásbeli közlésére.
 tudjon szöveget értelmezni egyszerű esetekben.
 tudjon halmazműveleteket végezni több konkrét halmaz esetén.
 ismerje a zsebszámológép használatát egyszerű gyakorlati számításokban.
 tudja az alapműveletek helyes sorrendben elvégezni a racionális számkörben.
 tudja egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értékét kiszámítása.
 tudjon elsőfokú egyenleteket és egyenlőtlenségeket grafikus és algebrai úton megoldani.
 tudjon elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszert megoldani
 tudjon másodfokú és abszolútértékes függvényt függvénytranszformációval ábrázolni
 tudja konkrét számok és egyszerű algebrai kifejezések négyzetgyökét meghatározni
 tudjon egyszerű szöveges feladatokat megoldani következtetéssel, egyenlettel.
 tudjon egyszerű sorozatokat folytatni adott szabály szerint, néhány taggal megadott
sorozat esetén a szabályokat megkeresni.
 ismerje a vektor fogalmát, a vektorok körében végzett összeadást, kivonást,
számmal való szorzást, ezek tulajdonságait.
 tudjon távolságtartó transzformációkat végezni.
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tudjon kicsinyíteni és a nagyítani.
tudja alkalmazni a Pitagorasz-tételt térbeli feladatokban is.
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9. ÉVFOLYAM
Témakör
Halmazok, a logika elemei, a kombinatorika alapjai

Algebrai kifejezések

Számelmélet

Tartalom
A természetes, az egész, a racionális, az irracionális, a valós
számok fogalma, műveleti alaptulajdonságok, tizedestört alak.
Halmazok metszete, uniója, két halmaz különbsége. Ezen fogalmak és halmazműveletek szemléletes alkalmazása különböző feladatokban, kapcsolatuk a konjunkcióval és a
diszjunkcióval. Venn-diagramos megjelenítés.
Véges halmazok számossága és ekvivalenciája.
n különböző elem összes lehetséges sorrendje n!
Ismétlés nélküli és ismétléses variációk, permutációk,
kombinációk – feladatokon keresztül.
Ismerkedés a Pascal-háromszöggel.
Kombinatorikus
geometriai
feladatok
(metszéspontok,
tartományok száma, kis n esetén).
A skatulyaelv egyszerűbb alkalmazása.
A szakszerű definíció jellemzői, példák hibás definícióra.
A helyes bizonyítás jellemzői, hibás bizonyítások javítása.
Ismerkedés
bizonyítási
módszerekkel
a
különböző
témakörökben (direkt, indirekt, teljes indukció – ezen az
évfolyamon csak ajánlott!).
Az eddig tanult nevezetes azonosságok átismétlése.
ab 2 ; ab 3 .

a 2 b2 ; a3 b3 ; a 4 b4 ; a3 b3 .
Műveletek egyszerűbb algebrai törtekkel.
Az eddig tanult számelméleti fogalmak, tulajdonságok
átismétlése.
Az oszthatóság fogalma, az összetett és a prímszám.
A számelmélet alaptétele.
Számolás
maradékokkal,
a
kongruencia
fogalma,
maradékosztályok.
Oszthatósági feladatok megoldása.
Prímszámok száma, ikerprímek.
Prímszámkereső eljárások. Euklideszi algoritmus.
Osztók számának meghatározása, osztók összege, tökéletes
számok.
Különböző alapú számrendszerek, a kettes alapú számrendszer
fontossága.
Oszthatósági szabályok különböző alapú számrendszerekben
(csak
egyszerűbb
esetekben,
feladatokon
keresztül,
versenyfeladatok is, bizonyítás csak egyszerűbb esetben!).
Alapműveletek a különböző számrendszerekben.

Egyenletek, egyenlőtlen- Lineáris egyenletek megoldása (szöveges feladat is).
ségek, egyenletrendszerek Paraméteres lineáris egyenletek megoldása (szöveges feladat
is).
Lineáris egyenlőtlenségek megoldása.
Többismeretlenes lineáris egyenletrendszerek, új változó
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bevezetésével megoldható egyenletrendszerek.
Algebrai törtet tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása.
Egyenletek ekvivalenciája, hamis gyök.
Abszolútértéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása.
Grafikus
módszer
az
egyenletek,
egyenlőtlenségek
megoldására.
Függvények és transzfor- A függvény fogalmának és elemi tulajdonságaik átismétlése.
mációik
Az elsőfokú-, másodfokú-, abszolútértékes-, egészrész és
törtrész függvények, lineáris törtfüggvények, grafikonjainak
elkészítése és a függvények elemi tulajdonságai.
A monotonitás, a szélsőértékek, a korlátosság fogalma.
Az összetett függvény fogalma.
A geometriai és függvénytranszformációk kapcsolata.
Egyenletek,
egyenlőtlenségek
kétismeretlenes
egyenletrendszerek,
egyenlőtlenségrendszerek
grafikus
megoldása.
Alakzatok,
mértékek

geometriai A háromszögekre, négyszögekre vonatkozó ismeretek
rendszerezése.
Geometriai alapfogalmak, axióma, tétel fogalma.
Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai, körei.
A háromszög hozzáírt körei.
A négyszögek osztályozása, speciális négyszögek és
tulajdonságaik.
Trapézok, deltoidok.
A paralelogramma tételek és ezek megfordítása.
A forgásszög fogalma, a szög ívmértéke.
Körív hossza, a körcikk területének meghatározása.
A kerületi és középponti szögek tétele, a látószögkörív mint
mértani hely.
A húrnégyszög tétele és megfordítása.
Az érintőnégyszög tétele és megfordítása.
A háromszögekre, négyszögekre vonatkozó kibővített ismeretek
rendszerezése.
Az euklideszi szerkesztés. A szerkesztési feladatok lépései.
Nem-euklideszi szerkesztések.
Bolyai János élete és munkássága.
Egybevágósági transzfor- A ponttranszformáció mint függvény. Az egybevágósági
mációk
transzformáció.
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés és tulajdonságaik.
A pont körüli elforgatás és tulajdonságai.
Az eltolás és tulajdonságai.
A háromszögek egybevágóságának alapesetei.
Négyszögek, sokszögek egybevágósága.
Alakzatok szimmetriája.
Szabályos sokszögek és tulajdonságaik.
Egybevágósági transzformációk szorzata.
Az egybevágósági transzformációk előállítása tengelyes
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Valószínűségszámítás,
statisztika

tükrözések szorzataként.
Az egybevágósági transzformációk alkalmazása szerkesztési és
bizonyítási feladatokban.
Problémamegoldás vektorok segítségével.
Változatos statisztikai adatgyűjtés (pl. iskola tanulóinak
magassága, lábbeli mérete, születési hónapja, keresztneve,
születési helye stb.).
Az adatok elrendezése: táblázat készítése, hisztogram készítés,
kördiagram, oszlopdiagram készítése.
Adatok osztályba sorolása, gyakoriság, relatív gyakoriság.
A statisztikai sokaság középértékei: módus, medián, átlag.
A szóródás mérőszámai: terjedelem, átlagos abszolút eltérés,
szórás.
A szórás és átlag szerepe a számsokaság jellemzésénél.
Az eseményalgebra alapfogalmai: biztos esemény, lehetetlen
esemény, kizáró és független események fogalma.
Alapműveletek az események körében: ellentett esemény,
események összege, események szorzata.
Az eseményalgebra műveleti azonosságai. Az azonosságok
bizonyítása.
Változatos valószinűségi kísérletek elvégzése (egyenletes
eloszlás,
együttes
eloszlás,
binomiális,
geometriai,
hipergeometriai eloszlású valószinűségi változóra, ismert p és
ismeretlen p, betűelőfordulás, titkosírásfejtés).
A kísérletek statisztikai elemzése, módus, medián, átlag, szórás.
Eloszlásgörbék.
Eseményekhez tartozó relatív gyakoriságok változása a
k
kísérletszám függvényében, a
érték stabilitása.
n
A valószínűség fogalma mint mérték.
A valószínűség kiszámítása egyszerű esetekben kombinatorikus
módszerrel.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A racionális számkör és az alapműveletek tisztázása.
 A tanult tételek többféle megfogalmazása.
 Ismerkedés a bizonyítási módszerekkel.
 A definíció fogalmának tudatosabb használata.
 A matematikai jelölések egységesítése.
 A halmazokkal kapcsolatos eddigi ismeretek rendszerezése.
 A kombinatorikus szemlélet fejlesztése.
 Az algebrai kifejezésekkel végzett műveletek tisztázása, rendszerezése.
 Nevezetes azonosságok megismerése, alkalmazása algebrai műveletekben.
 A matematikai gondolatmenetek pontos leírásának fejlesztése.
 Számelméleti problémák matematikatörténeti érdekességeinek bemutatása.
 Gondolatmenetek pontos leírásának fejlesztése.
 A számírás és a számfogalom fejlődésének ismerete.
 A különböző egyenletek és egyenletrendszerek megoldása.
 Az egyszerűbb egyenletek ekvivalenciájának vizsgálata.
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Önellenőrzés és diszkusszió, ezekre az eljárásokra vonatkozó igény fokozatos
kialakítása.
A függvényekkel kapcsolatos korábbi ismeretek, tapasztalatok rendszerezése, a
függvényszemlélet fejlesztése.
A függvénytranszformációk és a geometriai transzformációk kapcsolatának
rendszerezése.
A függvények matematikában és más tudományokban való alkalmazásának
megismertetése
A geometriai alapismeretek rendszerezése, pontosítása.
A tétel és megfordítása közti kapcsolat megértetése.
A szögmérés további módjának megismerése.
A bizonyítási készség további fejlesztése, diszkussziós készség fejlesztése a
szerkesztési feladatok kapcsán.
Az egybevágósági transzformációkra vonatkozó ismeretek rendszerezése.
A transzformációs szemlélet fejlesztése.
Annak tudatosítása feladatmegoldásokon keresztül, hogyan kereshető meg a
célszerű transzformáció egy probléma megoldásához.
Statisztikai adatok összegyűjtése. Az adatok jellemzése matematikai
módszerekkel.
Az eseményalgebra műveleteinek és tulajdonságaik megismerése.
A valószínűség szemléletes fogalmának kialakítása valószínűségi kísérletek
elvégzése alapján.
A valószínűség matematikai fogalmának kiépítése.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
 ismerje a részhalmaz, valódi részhalmaz, üres halmaz, halmazok metszetének,
uniójának, két halmaz különbségének szemléletes fogalmát, a metszet és a logikai
„és”, valamint az unió és a megengedő "vagy" megfelelését.
 tudja a fenti fogalmakat többféle módon is jelölni, ismerje a Venn-diagramos
bizonyítási módot.
 tudja a szakszerű definíció jellemzőit, tudjon példát mondani hibás definícióra.
 ismerkedjen bizonyítási módszerekkel (direkt, indirekt, teljes indukció)
 ismerje és egyszerűbb feladatokban tudja alkalmazni (a teljes indukciót), a
skatulyaelvet
 ismerje fel konkrét esetekben egy véges halmaz elemeinek különböző
összeszámlálási, kiválasztási lehetőségeit.
 tudja alkalmazni a tanult algebrai azonosságokat algebrai törtekkel végzett
műveletek során és feladatokban.
 ismerje és tudja alkalmazni a tanult algebrai azonosságokat számelméleti
feladatokban.
 tudjon megoldani oszthatósági feladatokat.
 ismerje a kongruencia fogalmát, tudja alkalmazni oszthatósági feladatok
megoldásában.
 ismerje a különböző alapú számrendszereket, tudjon számokat átírni különböző
számrendszerekbe.
 tudjon alapműveleteket végezni különböző számrendszerekben.
 ismerje az euklidesi algoritmust.
 tudjon megoldani elsőfokú egyenletet.
 tudjon megoldani elsőfokú paraméteres egyenletet.
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készség szinten tudjon megoldani kétismeretlenes lineáris egyenletrendszert,
ismerje a megoldások számának különböző lehetőségeit.
tudjon megoldani többismeretlenes lineáris egyenletrendszert, algebrai törtet
tartalmazó egyenletet, abszolútértéket tartalmazó egyenletet.
tudjon megoldani egyenletet, egyenlőtlenséget algebrai és grafikus módszerrel.
tudjon szöveges feladatot leírni az egyenlet nyelvén, megoldását ellenőrizze.
legyen képes az első 9 évben megismert alapfüggvények grafikonját és
transzformáltjait ábrázolni.
tudja megállapítani a vizsgált függvények tulajdonságait.
ismerje meg az összetett függvény fogalmát, és tudja értelmezni egyszerűbb
esetekben.
tudja a függvények ábrázolását alkalmazni kétismeretlenes egyenletrendszerek
megoldásában, egyenlőtlenségek megoldásában, egyszerűbb fizikai folyamatok,
egyéb természeti jelenségek leírásában.
ismerjen mértani helyként is megfogalmazható alapvető ponthalmazokat
(szögfelezők, oldalfelező merőleges, parabola, ellipszis, hiperbola, látókörívalakzat, Thalesz-kör és Thalesz-gömb).
tudja halmazokba rendezni a megismert speciális négyszögeket, lássa
kapcsolatukat.
ismerje és tudja bizonyítani a háromszögek nevezetes vonalaira, pontjaira
vonatkozó tételeket, tudja ezeket alkalmazni bizonyítási és szerkesztési
feladatokban.
ismerje a háromszög nevezetes köreit, a beírt és hozzáírt körök sugarainak hosszát
tudja számítani az oldalak ismeretében.
ismerje az euklideszi szerkesztés fogalmát, a szerkesztési feladatok megoldási
lépéseit.
tudjon megoldani háromszögek, négyszögek szerkesztésére vonatkozó feladatokat.
ismerje az ívmérték fogalmát, a kör részeinek kerület- és területszámítási módját.
ismerje, tudja bizonyítani és alkalmazni a kerületi és középponti szögek tételét és
megfordítását, a húrnégyszögek tételét, az érintőnégyszögek tételét, ismerje a
húrnégyszögtétel és az érintőnégyszögek tételének megfordítását.
ismerkedjen a matematikai modellalkotás folyamatával, foglalkozzon a nem
euklideszi szerkesztések és a nem-euklideszi geometriák kérdéskörével.
ismerje Bolyai János életét és munkásságát.
legyen képes az egybevágósági transzformációkat függvényként értelmezni.
ismerje a tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, a pont körüli elforgatás és az
eltolás tulajdonságait.
tudja az egybevágósági transzformációkat alkalmazni szerkesztési és bizonyítási
feladatok megoldásánál.
tudja a háromszögek egybevágóságát bizonyítani és felhasználni feladatok
megoldásában;
ismerje a négyszögek, sokszögek szimmetriáját, tudja alkalmazni ezeket feladatok
megoldásában.
ismerje a statisztikai adatsokaság jellemzésére használt legalapvetőbb mutatókat
(módus, medián, átlag, terjedelem, átlagos abszolút eltérés, szórás, gyakoriság,
relatív gyakoriság, eloszlásfüggvény).
ismerje az eseményalgebra alapfogalmait: a biztos esemény,a lehetetlen esemény,
az ellentett esemény fogalmát, az összeg- és szorzatesemény fogalmát, a kizáró
események fogalmát.
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ismerje az eseményalgebra alapazonosságait (kommutativitás, asszociativitás,
kétféle disztrubutivitás, De Morgan azonosságok).
tudjon egyszerű eseményalgebrai azonosságokat igazolni.
ismerje meg az események valószínűségének fogalmát.
tudjon kísérleti úton meghatározni bizonyos teljes eseményrendszerekhez tartozó
relatív gyakoriságokat.
tudja alkalmazni a kombinatorikát egyszerűbb események valószínűségének
kiszámítására.
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10. ÉVFOLYAM
Témakör
Tartalom
A logika elemei. Kombinatorika. A skatulyaelv tudatosítása, alkalmazása feladatok
A gráfelmélet alapjai
megoldásában.
Az indirekt bizonyítás (a többi altémában beépítve
jelenik meg).
Esetszétválasztások alkalmazása mint bizonyítási eljárás
(a többi altémába beépítve jelenik meg).
A teljes indukció módszere, alkalmazása különböző
témájú feladatok megoldásában (a többi altémában is
megjelenik).
Ismétlés nélküli és ismétléses variációk, permutációk,
kombinációk használata összetett feladatokban is.
A Pascal-háromszög képzési szabályából következő
tulajdonságok, azonosságok.
A binomiális együtthatók tulajdonságai, szimmetriája.
Az n elemű halmaz összes részhalmazának
összeszámolása, az eredmény képletbe foglalása.
Totózással,
lottózással,
számjegyek
képzésével
kapcsolatok kombinatorikus feladatok.
A teljes indukciós bizonyítási módszer alkalmazása
(más altémákban is megjelenik).
Kombinatorikus problémák a síkban.
Négyzetszámok összege, köbszámok összege.
A Newton-féle binomiális tétel.
További
kombinatorikai
feladatok,
ismétléses
kombinációk, a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés
módszere véges halmaz elemeinek megszámlálásához.
Gráfokkal kapcsolatos alapfogalmak (szögpont, él,
fokszám, egyszerű gráf, összefüggő gráf, komplementer
gráf, fagráf, kör, teljes gráf).
Gráfokra vonatkozó egyszerű tételek: fokszámok
összege az élek számának kétszerese, a fa éleinek
száma.
A számozott gráf és a számozatlan gráf szemléletes
fogalma. A gráfok izomorfiájának vizsgálata egyszerű
esetekben.
A számfogalom bővítése, művele- Az eddig tanult nevezetes azonosságok átismétlése.
tek
Irracionális számok, a valós szám fogalmának
átismételése. Példák irracionális számokra.
Annak bizonyítása, hogy ha egy pozitív egész nem
teljes négyzet, akkor a négyzetgyöke irracionális.
Az irracionális számok tizedestört alakja. A valós
számok és a számegyenes.
A négyzetgyökökre vonatkozó azonosságok (ismétlése),
bizonyításuk.
Az n-edik gyök fogalma, azonosságai.
Racionális kitevőjű hatványok fogalma, a hatványozás
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Egyenletek, egyenlőtlenségek

Függvények és transzformációik

A hasonlóság és alkalmazásai

azonosságai. Az irracionális kitevőjű hatvány
szemléletes fogalma.
A permanenciaelv a hatványozás fogalmának
kiterjesztésénél. Monotonitási követelmény.
Másodfokú egyenletek megoldása szorzattá alakítással,
a megoldóképlet, a diszkrimináns.
Legfeljebb másodfokúra vezető szöveges egyenletek.
Egyenletekkel, egyenletrendszerekkel, egyenlőtlenséggel kapcsolatos ismeretek bővítése.
Másodfokúra visszavezethető egyenletek és egyenletrendszerek megoldási módjainak megismerése,
szöveges feladatokban való alkalmazása.
A Viète-formulák. Összefüggés a másodfokú egyenlet
gyökei és együtthatói között.
Másodfokúra visszavezethető magasabbfokú egyenletek
megoldása.
Másodfokú egyenletrendszerek. Szöveges feladatok.
Másodfokú egyenlőtlenség megoldása.
Másodfokúra vezető szélsőérték problémák.
Másodfokú függvényre visszavezethető gyakorlati és
fizikai szélsőérték problémák megoldása.
A mértani közép fogalma, n db pozitív szám számtani és
mértani közepének összehasonlítása.
Négyzetgyökös egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek.
Magasabb fokú egyenletek megoldása szorzattá
alakítással
Trigonometrikus
egyenletek,
egyszerűbb
trigonometrikus egyenlőtlenségek.
Pozitív egész kitevőjű hatványfüggvények.
Páros függvény, páratlan függvény fogalma.
Gyökfüggvények.
Az egységvektor koordinátái, a szinusz és koszinusz
függvény.
A szinusz- és koszinuszfüggvény alapvető tulajdonságai
(periodicitás, zérushelyek, helyi szélsőértékek, párosság,
páratlanság, monotonitás, korlátosság), ábrázolása.
A tangens és a kotangens függvények definíciója,
ábrázolása, tulajdonságai.
Összefüggés ugyanazon szög szögfüggvényei között.
Egyszerű trigonometrikus egyenletek megoldása a
definíciók alapján és grafikus úton. Az ellenőrzés
lehetősége végtelen sok megoldás esetén.
Függvénytranszformációk.
Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása.
Párhuzamos szelők tétele és bizonyítása a kétoldali
közelítés módszerével.
Párhuzamos szelők tételének megfordítása. A
párhuzamos szelőszakaszok tétele.
A középpontos hasonlóság fogalma, tulajdonságai.
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A trigonometria alapjai

Valószínűségszámítás, statisztika

Szerkesztési feladatok.
A hasonlósági transzformáció fogalma, alakzatok
hasonlósága.
Háromszögek hasonlóságának alapesetei.
Négyszögek, sokszögek, körök hasonlósága.
Testek hasonlósága.
A hasonlóság alkalmazásai: háromszög súlyvonalai,
súlypontja, szögfelezőtétel, arányossági tételek a
derékszögű háromszögben.
Euler-egyenes, Feuerbach-féle kör.
Hasonló síkidomok területének aránya, hasonló testek
térfogatának aránya.
Vektorok számmal szorzása, ennek tulajdonságai.
Vektorok felbontása síkban és térben. A vektorfelbontás
egyértelműségére vonatkozó tétel.
Bázisvektorok, vektor koordinátái.
Pitagorasz tétele és megfordítása síkban és térben.
Szögfüggvények a derékszögű háromszögben.
Összefüggések a hegyesszögek szögfüggvényei között.
A szögfüggvények alkalmazása síkbeli és térbeli
geometriai, valamint fizikai feladatok megoldására.
Szakasz merőleges vetületének hossza, sokszög
merőleges vetületének területére vonatkozó összefüggés
megfogalmazása.
Sikbeli és térbeli vektor koordinátái.
Számolás vektorokkal.
Térelemek és méretes vonatkozások (távolság és
szögfogalom).
A kocka, a téglatest és a paralelepipedon.
A tetraéder, a gúla és az oktaéder.
A hasáb és a poliéder.
A szabályos testek származtatása.
A szabályos testek tulajdonságai.
Gömb.
Beírásos, érintési feladatok a térben.
Mértani helyek a térben.
A statisztikai adatsokaság jellemzésére használt
fogalmak, eljárások átismétlése.
Az eseményalgebra fogalmainak, műveleteinek,
műveleti tulajdonságainak átismétlése.
A valószínűség fogalmának megszilárdítása.
A
kombinatorika
módszereinek,
fogalmainak,
összefüggéseinek átismétlése. (Véges halmaz elemeinek
osztálybasorolása, elemek számbavétele.)
A
változatos
valószínűségi
kísérletek
közös
tulajdonságainak megkeresése, modellalkotás.
A teljes eseményrendszer fogalma. Események
összegének valószínűsége.
A klasszikus valószínűségi modell.
Visszatevéses mintavétel.
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Mintavétel visszatevés nélkül.
A valószínűség kombinatorikus meghatározási módja
változatos valószínűségi problémák megoldásánál.
A lottó, a totó találatainak valószínűsége.
Találati valószínűség a céltáblán, járművek megállítása
egy útvonal egyik szakaszán.
A geometriai valószínűségi modell bemutatása, egyszerű geometriai valószínűségek kiszámítása.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A logika nyelvének tudatosabb használata.
 Törekvés az eddig megismert bizonyítási módszerek közös logikai elemeinek
kifejtésére, a teljes indukció módszerének elsajátítása.
 Véges struktúrák szerkezetének átlátása.
 A kombinatorika feladataival és módszereivel a problémafelismerő és -megoldó
képesség fejlesztése.
 A változatos feladatokon keresztül a matematika alkalmazhatóságának és érdekes
voltának megmutatása.
 A feladatok (problémák) megértésével s azok megoldásával logikus
gondolkodásra, pontosságra, kreativitásra, konstruktivitásra nevelés.
 A permutáció, variáció, kombináció fogalmainak átismétlése, alkalmazásuk
összetettebb feladatokban is.
 Változatos színezési feladatokkal a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
 A binomiális tétel szerepének megmutatása különböző alkalmazásokban.
 Gráfokkal kapcsolatos alapismeretek kialakítása, s azok felhasználása
modellalkotásra a matematika különböző területein.
 A matematika szépségének, érdekességének hangsúlyozása.
 A valós számok fogalmának pontosítása.
 A gyökvonás általánosítása.
 Törtkitevőjű hatvány fogalmának ismerete, bevezetésük matematikán belüli
indoklása, a permanencia elv érvényesítése.
 A különböző egyenletek és egyenletrendszerek megoldása.
 Másodfokú egyenletek gyökeinek meghatározása, a gyökök összefüggéseinek
ismerete, alkalmazása.
 Szélsőérték problémák elemi megoldása.
 Trigonometrikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek megoldása.
 A függvényekkel kapcsolatos korábbi ismeretek, tapasztalatok rendszerezése, a
függvényszemlélet fejlesztése.
 A függvénytranszformációk és a geometriai transzformációk kapcsolatának
rendszerezése.
 A függvények alkalmazási lehetőségeinek bővítése.
 A pozitív egész kitevőjű hatványfüggvények és gyökfüggvények ismerete,
kapcsolatuk értelmezése.
 Az alapfüggvényekből képzett összetett függvényeket képzésének és
tulajdonságaiknak megismerése.
 A függvények segítségével további egyenlettípusok grafikus megoldása.
 A hasonlóságra vonatkozó ismeretek rendszerezése és az alkalmazások
kiterjesztése.
 A hasonlóság többféle alkalmazási lehetőségének megmutatása (szerkesztésben,
bizonyításokban, számításos feladatokban).
185

















A vektorok sokirányú felhasználása a geometriai problémák megoldásában.
A szögfüggvényekkel kapcsolatos ismeretek és Pitagorasz tételének
összekapcsolása derékszögű háromszögekkel kapcsolatos számítási feladatokban.
Térgeometriai számítások
A trigonometrikus számítások a felhasználása a természettudományos tárgyakban.
Ponthalmazok koordinátákkal való jellemzésével a koordinátageometria módszeres
tárgyalásának előkészítése.
A térelemekkel kapcsolatos ismeretek: távolság és szögfogalom a térben.
Térgeometriai számítások
Az alapvető testek ismerete (kocka, téglatest, paralelepipedon, tetraéder, oktaéder,
gúla, hasáb, henger, kúp, gömb).
A szabályos testek ismerete.
A térszemlélet fejlesztése.
A statisztikai és valószínűségre vonatkozó kísérletek és eredményeik átismétlése.
A kombinatorikus módszerek átismétlése.
A valószínűségi kísérletekhez tartozó események relatív gyakoriságának
összevetése az elméleti számításokkal.
A valószínűség matematikai fogalmának megszilárdítása.
A kombinatorikus modell alkalmazhatósága.
Tapasztalatszerzés a geometriai modell alkalmazására.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
 ismerje a Pascal-háromszögben elrendezett számok tulajdonságait, ezeket
bizonyítani is tudja.
 módszeresen számolja össze halmazok összes részhalmazát.
 ismerjen az n elemű halmaz összes részhalmazának a képletére vonatkozóan
legalább kétféle bizonyítást.
 ismerje a négyzetszámok összegének és a köbszámok összegének képletét
bizonyítással együtt.
 tudja a binomiális tételt.
 ismerje és egyszerűbb feladatokban tudja alkalmazni a matematikai logika elemi
összefüggéseit.
 tudja alkalmazni feladatok, problémák megoldására a skatulyaelvet.
 ismerje fel, és alkalmazza tudatosan a különböző bizonyítási módszereket (direkt
és indirekt bizonyítás, teljes indukció).
 ismerje a gráfokkal kapcsolatos alapfogalmakat és egyszerű tételeket, s ezek
segítségével tudjon egyszerű feladatokat megoldani.
 ismerje a valós szám fogalmát, az irracionális szám fogalmát.
 ismerje a valós számhalmaz következő részhalmazait: a természetes számok
halmazát, az egész számok halmazát, a racionális számok és irracionális számok
halmazát.
 tudja, hogy milyen az irracionális számok tizedestört alakja.
 tudja igazolni, hogy létezik irracionális szám.
 tudjon bizonyos irracionális mérőszámú szakaszt többféle úton is szerkeszteni.
 tudja definiálni számok n-edik gyökét, ismerje és tudja alkalmazni a gyökökre
vonatkozó azonosságokat.
 tudja bizonyítani a négyzetgyökökre vonatkozó azonosságokat.
 tudja definiálni pozitív számok racionális kitevőjű hatványát, ismerje és tudja
alkalmazni az azonosságokat.
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tudja alkalmazni a tanult algebrai azonosságokat gyökös kifejezések, valamint
törtkitevős hatványokkal végzett műveletek során és feladatokban.
tudja alkalmazni a tanult azonosságokat feladatokban.
ismerje a másodfokú egyenlet megoldóképletét, és készségszinten tudja azt
alkalmazni.
ismerje a másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói között lévő kapcsolatot.
ismerje fel, ha magasabbfokú egyenlet megoldását vissza lehet vezetni
másodfokúra, és tudja az ilyen egyenleteket megoldani.
tudjon megoldani másodfokú egyenletrendszereket, másodfokú egyenlőtlenséget.
tudjon megoldani négyzetgyökös egyenletet, egyenlőtlenséget, egyenletrendszert.
tudjon szöveges feladatot leírni az egyenlet nyelvén, megoldását ellenőrizze.
tudja egyszerű szélsőérték problémákhoz a célszerű matematikai modellt
megtalálni.
tudjon megoldani trigonometrikus egyenleteket, egyszerűbb egyenlőtlenségeket.
tudja megállapítani a vizsgált függvények tulajdonságait.
ismerje meg az összetett függvény fogalmát, és ismerje fel az alapfüggvényekből
képzett összetett függvényeket.
ismerje a pozitív egész kitevőjű hatványfüggvényeket és gyökfüggvényeket, ezek
kapcsolatát.
ismerje a definiált szögfüggvényeket és elemi tulajdonságaikat.
ismerje ugyanazon szög szögfüggvényei közötti kapcsolatokat.
tudja ábrázolni és tulajdonságaival jellemezni a szögfüggvények transzformáltjait.
a definíciók és a grafikonok segítségével tudjon megoldani trigonometrikus
egyenletet.
legyen képes a függvénytranszformációkat elvégezni tetszőleges tanult
függvényen.
tudja jellemezni a függvényeket.
legyen képes egyenleteket grafikusan megoldani, a megoldások számának
vizsgálatát elvégezni.
ismerje a középpontos hasonlóság, a hasonlósági transzformáció fogalmát, a
transzformáció tulajdonságait.
tudja megfogalmazni, bizonyítani és további feladatokban alkalmazni a hasonlóság
alkalmazásaként megtanult tételeket.
legyen képes a hasonlóságot szerkesztési, bizonyítási, valamint számításos
feladatokban alkalmazni.
legyen képes a hasonlóság tulajdonságait feladatokban alkalmazni.
tudja a geometriai transzformációkat kezelni a térben.
ismerje és alkalmazza a vektorokról és vektor-műveletekről tanultakat (összeadás,
kivonás, számmal szorzás).
tudjon felbontani síkbeli vektorokat adott irányú összetevőkre.
ismerje a vektorfelbontás egyértelműségére vonatkozó tételt.
készség szinten tudja derékszögű háromszög hiányzó adatait kiszámolni Pitagorasz
tételének vagy a szögfüggvényeknek a felhasználásával.
tudja ezeket a számításokat alkalmazni egyéb síkbeli és térbeli alakzatok hiányzó
adatainak
meghatározásához;
számításainál
használja
célszerűen
a
zsebszámológépet.
ismerje a térelemeket és azok méretes vonatkozásait.
ismerje néhány sikgeometriai tétel térbeli megfelelőjét.
tudjon modellt készíteni a tanult testekből, ismerjen alapvető számolási
eljárásokat.
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ismerje a statisztikai adatsokaság jellemzésére használt legalapvetőbb mutatókat
(módus, medián, átlag, szórás, gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlásfüggvény).
ismerje az eseményalgebra alapfogalmait: (biztos esemény, lehetetlen esemény,
ellentett esemény, események összege és szorzata, kizáró esemény, függetlenség,
teljes eseményrendszer).
ismerje meg az események valószínűségének matematikai fogalmát.
tudjon kísérleti úton meghatározni bizonyos teljes eseményrendszerekhez tartozó
relatív gyakoriságokat.
tudja alkalmazni a kombinatorikát bizonyos események valószínűségének
kiszámítására.
legyen tapasztalata arról, hogy egyes események valószínűsége geometriai
mértékkel is jellemezhető.
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11. ÉVFOLYAM
Témakör
A halmazelmélet elemei.
A matematikai logika
alapjai.

Tartalom
Halmazelméleti
ismeretek
összefoglalása,
műveletek
tulajdonságai.
De Morgan azonosságok. A halmazműveletek Boole-algebrája.
Véges és végtelen halmaz ekvivalenciája, halmazok számossága.
Végtelen halmaz végtelen részhalmazának számossága.
A racionális és valós számok halmazának számossága.
A logikai szita formula
Paradoxonok a matematikában. A naiv halmazelmélet
hiányosságai. A Russel paradoxon.
A logikai értékek algebrája.
Boole-algebra és a számtest összevetése.
A negáció, a konjunkció, a diszjunkció, az implikáció és az
ekvivalencia.
Szükséges feltétel, elégséges feltétel, szükséges és elégséges
feltétel.
Univerzális és egzisztenciális kvantor.
A számfogalom bőví- Az eddig tanult nevezetes azonosságok átismétlése, a hatványozás
tése, műveletek
fogalmának kiterjesztése.
Műveletek hatványokkal. Inverz műveletek
A logaritmus fogalma, azonosságai.
Kapcsolat különböző alapú logaritmusok között.
A természetes (e) alapú logaritmus.
A komplex számok fogalma, a kanonikus és a trigonometrikus
alak. Komplex szám konjugáltja és abszolút értéke.
A Gauss-féle számsík.
A négy alapművelet elvégzése komplex számokkal.
Moivre-tétel. Hatványozás és gyökvonás komplex számokból.
Egységgyökök, primitív egységgyökök.
Egyenletek,
egyenlőt- Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek,
lenségek
egyenlőtlenségek.
Logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek,
egyenlőtlenségek.
Egész együtthatós polinom fogalma, gyökök és együtthatók
összefüggése, Horner elrendezés.
Egész együtthatós polinomok racionális és egész gyökei.
Az egész együtthatós polinom és gyökei. A Viète-formulák.
Harmadfokú egyenletek megoldás, a Cardano-féle képlet. A
negyedfokú egyenlet megoldási algoritmusa.
A komplex számok néhány alkalmazása az algebrában, a geometriában.
Függvények
és A valós kitevőre értelmezett hatványozás megfogalmazása.
transzformációik
Az exponenciális függvény és tulajdonságai.
Az exponenciális függvények egyszerű transzformáltjai.
Az inverz pontpárok, az inverz alakzat és az inverz függvény
fogalma.
Az azonos alapú exponenciális- és logaritmusfüggvények egymás
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Sorozatok

Analízis I.

Vektorok, trigonometria

Koordinátageometria

inverzei.
A logaritmusfüggvény , tulajdonságai, transzformációi.
A monotonitás, a szélső értékek, a korlátosság fogalma.
Az összetett függvény.
A geometriai és függvénytranszformációk kapcsolata.
Exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek
grafikus megoldása.
A számtani és mértani sorozat fogalma. Az n-edik tag és az
összegképlet.
Fibonacci-sorozat, rekurzív sorozatok.
Számtani, mértani, harmonikus és négyzetes közép
összehasonlítása.
Sorozatok korlátossága, monotonitása.
A sorozat határértékének fogalma.
A konvergens sorozatok tulajdonságai. Határértékszámítási
módszerek.
Sorozatok konvergenciája.
A végtelen mértani sor.
A függvény folytonossága, a folytonos függvények tulajdonságai.
Függvény határértéke a véges helyen és a végtelenben.
Függvény határértéke jobbról és balról, a határérték tulajdonságai,
kiszámítási módjai.
A differenciálhányados, a differenciálhatóság, a deriváltfüggvény.
Összeg, szorzat, hányados, polinomok, algebrai törtfüggvények,
trigonometrikus függvények deriváltja.
Az összetett függvény deriválási szabálya.
Az inverz függvény deriváltja. Az exponenciális és
logaritmusfüggvény deriváltja.
Konvexitás, konkavitás. Inflexiós pontok.
A függvénymenet vizsgálatára, a szélsőértékekre vonatkozó
tételek.
Teljes függvényvizsgálat az analízis eszközeivel.
A L’Hospital-szabály.
Az analízis módszereinek fejlődése, a fogalmak tartalmának
változása, tudománytörténeti vonatkozások.
Különböző vonatkoztatási rendszerek.
A térbeli derékszögű koordinátarendszer. Térbeli vektorok.
A skaláris és vektoriális szorzat fogalma és tulajdonságai.
A vektorműveletek és a koordináták.
A vektorműveletek és a kétváltozós műveletek.
A szinusz- és koszinusztétel.
Összetett számítási feladatok síkban és térben.
A térelemek méretes vonatkozásai.
Összegzési tételek és következményeik.
Az egyenes irányvektoros egyenlete (síkban és térben).
Síkban az egyenes normálvektoros és általános egyenlete.
Adott ponton átmenő, adott iránytangensű egyenes egyenlete.
A párhuzamosság és merőlegesség feltétele.
A sík egyenlete.
Két pont távolsága, a kör középponti és általános egyenlete.
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Valószínűségszámítás,
statisztika

Kúpszeletek (parabola, ellipszis, hiperbola) elemi tulajdonságai és
speciális egyenletei.
Kúpszeletek érintői és ezek tulajdonságai. Az érintők szerkesztése
és egyenletük felírása.
A henger és a kúp síkmetszetei.
A tanult alakzatok egyenleteinek alkalmazása metszési és érintési
feladatokban.
Átlag, szórás, módus, medián a statisztikai adatsokaság jellemzői
(ismétlés). Ezen fogalmak megfelelői a valószínűségek esetén.
Az egyenletes eloszlás. A binomiális eloszlás.
A geometriai eloszlás.
A hipergeometriai eloszlás.
Változatos feladatok valószínűségek megállapítására.
Valószínűségi változó, várható érték fogalma.
A várható érték kiszámítása egyszerübb eseményrendszereknél.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A tanult halmazelméleti alapismeretek felhasználása a tanítandó anyag különböző
területein: kapcsolódás más témakörökhöz: egyenletek, függvények,
ponthalmazok.
 A logikai szita formula használata.
 Véges és végtelen halmazok ekvivalenciájának megismerése.
 A megszámlálható és kontinuum számosság fogalmának kialakítása.
 A logikai értékek Boole-algebrájának megismerése. Boole-algebrák
 A matematikai logika elemeinek alkalmazása a feltételek, következtetések
megfogalmazásánál, a bizonyítási módszereknél.
 A negáció, az ekvivalencia, az implikáció, a konjunkció és diszjunkció szerepének
megláttatása az egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldásakor.
 A kvantorok fogalmának pontos kialakítása, szerepük felismerése a
gondolkodásban (pl. az analízis fogalmainak kiépítésekor).
 A logika nyelvének tudatosabb használata.
 Törekvés az eddig megismert bizonyítási módszerek közös logikai elemeinek
kifejtésére, a teljes indukció módszerének biztos alkalmazása.
 Műveletek a logikai értékekkel – ismerkedés a matematikai logika nyelvével
 A „nem” az „és”, a „vagy”, a „ha”, az „akkor és csak akkor” műveletek tudatos
alkalmazása
 A tétel és megfordítása logikai értékének vizsgálata.
 A szükséges és elégséges feltétel tudatos alkalmazása.
 A logaritmus fogalmának megismerése.
 A logaritmikus kifejezések átalakítása.
 A számkörbővítés egyik lehetséges módjának ismerete.
 A komplex számok megismerése, alapműveletek végzése komplex számokkal.
 Az egyenletekkel, egyenletrendszerekkel kapcsolatos ismeretek bővítése.
 Exponenciális- és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek
megoldása.
 A polinom fogalmának fejlesztése.
 Egész- és racionális együtthatós polinomok egész- és racionális gyökeinek
kiszámítása, összefüggéseik megismerése.
 A harmadfokú és negyedfokú egyenlet megoldási algoritmusa, a megoldások
vizsgálata.
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A függvényekkel kapcsolatos korábbi ismeretek, tapasztalatok rendszerezése,
ennek kapcsán a függvényszemlélet fejlesztése.
Az exponenciális függvény és tulajdonságainak megismerése.
Tudja, hogy az azonos alapú exponenciális és logaritmusfüggvények egymás
inverzei.
Az inverz pontpárok, az inverz alakzat és az inverz függvény fogalmának
tudatosítása.
Az inverz függvény fogalmának elmélyítése.
A logaritmus függvény és tulajdonságainak megismerése.
Az összetett függvény fogalmának elmélyítése.
Az analízis fogalmainak előkészítése: korlátosság, monotonitás, szakadásos
függvények.
A függvényekkel kapcsolatos korábbi ismeretek, tapasztalatok rendszerezése,
ennek kapcsán a számtani és mértani sorozat általános tárgyalása, a sorozatok
gyakorlati alkalmazása (pl. kamatoskamat-számítás, törlesztési feladatok,
járadékszámítás).
Fibonacci típusú s egyéb rekurzióval megadható sorozatok megismertetése.
Sorozatokkal kapcsolatos fontos ismeretek (monotonitás, konvergencia,
korlátosság) megismertetése, és feladatokon való alkalmazása.
Végtelen mértani sor összegképletének használata. Végtelen szakaszos
tizedestörtek és a racionális számok kapcsolatának bizonyításával a számfogalom
mélyítése.
A függvényhatárérték, a folytonosság, a differenciálhányados fogalmának
megismertetése, alkalmazásuk.
Függvények teljes vizsgálata, ábrázolása.
Szélsőérték-vizsgálatok a differenciálszámítás eszközeivel.
Az elemi geometriai ismeretek rendszerezése, ismétlése.
A térbeli derékszögű koordinátarendszer megismerése, használata.
A vektorokról tanultak rendszerezése, ismétlése.
A vektorok skaláris- és vektoriális szorzatának megismerése, a trigonometriában és
a koordináta-geometriában való alkalmazása.
Ezen szorzatok fizikában való felhasználhatóságának megmutatása (pl. munka,
forgatónyomaték).
A szinusz- és koszinusztétel alkalmazásával háromszöggel, négyszöggel
kapcsolatos számítások és bizonyításos feladatok megoldása.
Gyakorlati problémák felvetése: a terepen távolság, magasság, szög kiszámítása.
Fizikai mennyiségek: sebesség, erő meghatározása.
Az összegzési tételek és felhasználásuk egyenletek, egyenletrendszerek
megoldásában.
A zsebszámológép és a személyi számítógép célszerű használata.
A gyakorlati feladatokban megfelelő pontosságú értékek meghatározása.
Annak ismerete, hogy ponthalmazok jellemzése a koordináta-rendszerben
egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenség-rendszerek
segítségével történik.
Annak ismerete, használata, hogy ponthalmazok metszete egyenletrendszer,
egyenlőtlenség-rendszer megoldásával határozható meg. (Az algebra és a
geometria kapcsolata.)
A vektorokról tanultak átismétlése, rendszerezése.
Egyszerübb ponthalmazok a koordináta-rendszerben (ismétlés).
A kúpszeletek definiciója, pontjainak szerkesztése (ismétlés).
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Az egyenes, a kör, a kúpszeletek egyenletének alkalmazása matematikai és
gyakorlati jellegű feladatokban.
Térben az egyenes vektor-egyenlettel, egyenletrendszerrel, a sík lineáris
egyenlettel adható meg.
A kúpszeletek: a kúp síkmetszetei. A kúpszeletek szerepének ismerete a fizikában
és a tudománytörténetben (Pl. Kepler-törvények).
Annak átismétlése, hogy adatsokaságokat a számtani (illetve súlyozott) közép és a
szórás miként jellemzi. Stasztikai adatokból levonható következtetések.
A valószínűségi feladatokban az érdekesség és a felhasználhatóság megmutatása.
A valószínűség fogalmának elmélyítése: a modellalkotás folytatása.
A binomiális-, a geometriai- és a hipergeometriai eloszlások felismerése,
paramétereinek számítása.
Feltételes valószínűségre néhány feladat bemutatása.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló
 tudatosan használja és alkalmazza a logika nyelvét
 ismerje és használja a (logikai) ítélet fogalmát, a logikai értékeket
 ismerje fel az eddig megismert és problémák megoldásában használt bizonyítási
módszerek közös logikai elemeit, alkalmazza biztosan a megismert bizonyítási
módokat (pl. a teljes indukciót)
 tudjon műveleteket végezni a logikai értékekkel
 ismerje a matematikai logika nyelvének alapjait
 tudatosan használja a „nem”, az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor és csak akkor” logikai
műveleteket
 ismerje a negáció, a konjunkció, a diszjunkció, az implikáció és az ekvivalencia
logikai műveletek alaptulajdonságait
 tudjon „tétel” és „megfordítása” állításokat összegyűjteni a matematika különböző
területeiről
 tudatosan alkalmazza a problémák vizsgálatánál, a bizonyításoknál a „szükséges”
és „elégséges” feltételt (pl. számelméleti, geometriai, kombinatorikus kérdések)
 ismerjen (különböző szinten) megoldatlan matematikai problémákat (az iskolai
matematikában, a matematika történetében)
 biztosan tudja alkalmazni problémák megoldásában a logikai szita formulát két,
három halmazra
 értse és megfelelően használja a „minden” és „van, olyan” szavakat (kvantorokat)
 tudjon összetett állításokat tagadni
 értse a megszámlálható halmaz fogalmát, és tudja, hogy a valós számok halmaza
nem megszámlálható
 ismerje a logikai értékek Boole-algebráját, tudja azt egyszerűbb esetekben
alkalmazni
 tudja az egyszerübb matematikai állítások logikai vázát felépíteni, ismerje az
egyszerübb bizonyítások logikai formuláját
 ismerje a logaritmus fogalmát
 ismerje a gyakran használt logaritmus alapszámok (10, e) gyakorlati és elméleti
jelentőségét
 ismerje a logaritmus azonosságait, és tudja azokat alkalmazni
 ismerje a komplex számok fogalmát
 ismerje a komplex számokon értelmezett alapműveleteket, a hatványozást és a
gyökvonást mind a kanonikus, mind pedig a trigonometrikus alakban
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ismerje az egységgyökök fogalmát.
tudjon
megoldani
exponenciális
egyenleteket,
egyenlőtlenségeket,
egyenletrendszereket
tudjon
megoldani
logaritmikus
egyenleteket,
egyenlőtlenségeket,
egyenletrendszereket
tudja, hogy az egyenletekben szereplő függvények értelmezési tartománya és
értékkészlete milyen szerepet játszik a megoldások vizsgálatakor
tudja, hogy az egyenlet megoldása során melyek az ekvivalens átalakítások
tudja, hogy a trigonometrikus egyenletnek végtelen sok megoldása is lehet, és
tudja, hogy ilyen esetben hogyan állapítható meg a gyökök valódi vagy hamis
volta
tudja a tanult azonosságokat az egyenletek megoldásában alkalmazni
ismerje az egész együtthatós polinomok gyökeinek összefüggéseit
ismerje és tudja alkalmazni a Horner-elrendezést
ismerje és tudja alkalmazni az egész együtthatós polinomok racionális és egész
gyökeinek kiszámítási módját
ismerje a komplex számok felhasználásának néhány lehetőségét
ismerje a harmad- és negyedfokú egyenletek megoldási algoritmusát és a
diszkussziót
ismerje a különböző alapú exponenciális függvényeket, grafikonjaikat, elemi
tulajdonságaikat, tudja ábrázolni egyszerűbb transzformáltjaikat
ismerje a különböző alapú logaritmus függvényeket, grafikonjaikat, elemi
tulajdonságaikat, tudja ábrázolni egyszerűbb transzformáltjaikat
tudja, hogyan változtatják meg a függvénytranszformációk az alapfüggvény
tulajdonságait
ismerje az inverz függvény fogalmát
tudja a függvények ábrázolását alkalmazni kétismeretlenes egyenletrendszerek
megoldásában, egyenlőtlenségek megoldásában, egyszerűbb fizikai folyamatok,
egyéb természeti jelenségek leírásában
ismerje és tudja alkalmazni a számtani és mértani sorozat n-edik tagjára és
összegére vonatkozó képleteket
ismerjen néhány, rekurzióval megadott sorozatot
ismerje a számtani, mértani, négyzetes és harmonikus közép fogalmát, tudja
nagyságrendjüket
értse a sorozat korlátosságának, monotonitásának, konvergenciájának fogalmát,
tudja meghatározni sorozatok határértékét
ismerje a végtelen mértani sort, tudja az összegképletét
tudja, hogy a végtelen szakaszos tizedestört hogyan és miért írható fel két egész
szám hányadosaként
ismerje a függvény határértékének és folytonosságának fogalmát
tudja a tanult függvények adott helyhez tartozó határértékét megállapítani
tudjon példákat adni folytonos és nem folytonos függvényekre
ismerje és értse a differenciálhányados fogalmát
ismerje az összeg, szorzat, hányados deriválási szabályát
tudjon polinomot, algebrai törtfüggvényeket és trigonometrikus függvényeket
differenciálni
ismerje az összetett függvény deriválási szabályát
ismerje az inverz függvények deriváltjainak összefüggését
ismerje az exponenciális és a logaritmusfüggvény deriválási szabályát
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tudja, hogy a deriváltfüggvény segítségével hogyan vizsgálható a függvény
menete, hogyan lehet meghatározni a függvény lokális szélsőértékeit
ismerje meg a konvexitás és konkavitás fogalmát, és ezen tulajdonságok
kapcsolatát a deriváltfüggvények menetével
ismerje, és tudja alkalmazni a L’Hospital-szabályt
tudja, hogyan változott a függvényfogalom, a függvények tulajdonságainak
vizsgálati módszere a matematikatörténet során, és ismerjen néhány nagy hatású
matematikust a témával kapcsolatban
ismerje a skaláris és vektoriális szorzat fogalmát, és a műveleti tulajdonságokat
tudja a vektorműveleteket koordinátákkal követni
tudja ezeket alkalmazni a bizonyításokban és problémamegoldásokban
tudja a szinusz- és koszinusztételt (levezetésüket is)
tudja a szinusz- és koszinusztételt alkalmazni a háromszög hiányzó
alkotórészeinek kiszámításában
tudjon síkbeli és térbeli geometriai számításos feladatokat megoldani
ismerje az összegzési (addíciós) tételeket, és tudja ezen tételeket és
következményeit felhasználni egyenletek, egyenlőtlenségek megoldásában is
ismerje a koordináta-síkban lévő egyenes néhány egyenletét, a párhuzamosság és
merőlegesség feltételét
tudja a kör origó középpontú és általános egyenletét
tudja egyenesek és körök metszéspontját kiszámítani
tudjon a kör és egyenes, valamint a kör és kör esetén az érintkezési feltételek
ismertében problémákat megoldani
ismerje az egybevágósági transzformációk, bizonyos hasonlósági transzformációk
és a merőleges affinitás hatását a pontokra, az alakzatokra
ismerve a kúpszeletek definícióját, szimmetria tulajdonságait le tudja vezetni a
parabola tengelyponti egyenletét, az ellipszis és hiperbola kanonikus egyenletét
tudja a kúpszeletek egyenletét metszési és érintési feladatokban alkalmazni
ismerje a kúpszeletek érintőinek geometriai fogalmát, az érintők szerkesztésének
és egyenletük kiszámításának módszereit
tudja a függvényeknél tanult érintőfogalmat összekötni a geometriai
érintőfogalommal
ismerje, hogy a henger és a kúp síkmetszete mi lehet
tudja a térelemek méretes vonatkozásait megfelelő adatok segítségével kiszámítani
ismerje a térbeli egyenes és sík koordináta-geometriai megadási módját
ismerje az átlag és a szórás fogalmát és meghatározási módját
ismerje, hogy a számsokaság elemeinek eloszlását hogyan jellemzi az átlag és a
szórás
ismerje meg a binomiális – a geometriai – és a hipergeometriai eloszlást
valószínűségi kísérletek elemzése során
ismerje, hogy ha egy valószínűségi kísérletben véges sok elemi esemény
lehetséges, és azok egyenlően valószínűek, akkor egy esemény valószínűsége
kombinatorikus úton miként határozható meg
ismerje fel egyszerűbb esetekben a tanult valószínűségi változót.
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12. ÉVFOLYAM
Témakör
A gráfelmélet alapjai

Tartalom
Speciális gráfok és részgráfok (teljes gráfok, Euler-vonal,
Hamilton-kör).
Síkbarajzolhatóság fogalma és feltétele.
Az Euler-féle poliédertétel. Euler-féle poliédertétel bizonyítása.
Színezési problémák.
Az
ötszíntétel
és
bizonyítása
a
síkbarajzolhatóság
felhasználásával.
A négyszíntétel problematikájának felvetése.
Magyar matematikusok a XX. században a tudomány előrevívői,
módszereik.
Kőnig Dénes, Neumann János, Erdős Pál, Kalmár László, Péter
Rózsa, Lovász László munkássága.

Analízis II.

A primitív függvény fogalma és tulajdonságai.
Egyszerű integrálszámítási módszerek.
Alsó és felső közelítő összegek.
A határozott integrál fogalma és tulajdonságai.
Az integrál mint a felső határ függvénye.
A Newton-Leibniz tétel, és felhasználása határozott integrál
kiszámításához.
Az integrálszámítás néhány alkalmazása.
Néhány egyszerűbb improprius integrál.

Térgeometriai ismeretek

Térelemek távolsága, szöge (ismétlés).
Testek származtatása: paralelepipedon, hasáb, gúla, csonka gúla,
tetraéder, oktaéder, dodekaéder, ikozaéder (ismétlés).
Alapadatok számítása elemi és koordináta-módszerrel.
Szabályos testek. Ezek származtatása, beírások.
Összetett feladatok térben.
Poliéder élhálózatán Euler-vonal, Hamilton-kör keresése.
Poliéderek élhálójának síkbarajzolhatósága.
Poliéderekkel kapcsolatos színezési feladatok.
Euler-féle poliéder tétel.
Térgeometriai feladatok megoldása vektorokkal, koordinátamódszerrel.
Henger, kúp, csonkakúp, gömb, ellipszoid, hiperboloid, tórusz,
forgástestek.

Geometriai mértékek

A területfogalom és tulajdonságai.
A téglalap területe, a paralelogramma területe, trapéz, háromszög
és deltoid területe. A sokszög területe.
A területszámítás alkalmazásai.
Görbevonalú síkidomok területe. Területszámítás határozott
integrállal.
A térfogat fogalma és tulajdonságai.
A téglatest térfogata, a paralelepipedon térfogata, a hasábok
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térfogata.
A tetraéderek, gúlák és csonkagúlák térfogata.
A szabályos testek térfogata.
Henger, kúp, csonka kúp, gömb, tórusz, ellipszoid, hiperboloid,
forgástestek térfogata.
Az ábrázoló geometria Térelemek távolsága, szöge.
elemei
A merőleges vetítés és tulajdonságai.
Egyszerű testek két képsíkos ábrázolása.
Elöl- és felülnézeti képből a test rekonstrukciója.
A két képsíkos ábrázolás elemei: pont, szakasz, egyenes sík,
egyszerű testek ábrázolása.
Rekonstrukció a Monge-féle ábrázolásban.
Egy-két metszési, illetve távolságra vonatkozó feladat speciális
felvétel melletti ábrázolása.
Számítógépes rajzoló programok bemutatása.
Valószínűségszámítás,
statisztika

Várható érték és tulajdonságai.
Együttes eloszlások tárgyalása. Együttes eloszlások várható
értéke, szórása.
A binomiális, a hipergeometrikus, a geometrikus eloszlás várható
értéke és szórása.
Feltételes valószínűség. A teljes valószínűség tétele.
Valószínűségi játékok: igazságos és igazságtalan játék. A játékok
gráfja.
Az átlagtól való eltérés B-szer szórásnyi intervallumban. Csebisev
tétele.
Nagy számok törvényének szemléletes tartalma.
A közvéleménykutatás elemei és eszközei.

Rendszerező összefogla- Gondolkodási módszerek
lás
a) Halmazok, matematikai logika
Halmazok, megadási módjai, részhalmaz, kiegészítő halmaz.
Halmazok közötti műveletek.
Végtelen halmazok elmélete; számosságok.
Állítások, logikai értékük.
Negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia.
Univerzális és egzisztenciális kvantor.
b) Kombinatorika, gráfok, algoritmusok
Permutáció, variáció, kombináció.
Binomiális tétel. Pascal háromszög.
Elemi gráfelméleti ismeretek.
Bejárási problémák, színezései kérdések, Euler-féle poliédertétel,
síkbarajzolhatóság, ötszíntétel, négyszíntétel.
A bizonyítások fejlődése és a bizonyítási módszerek változása.
Algebra és számelmélet
a) Műveletek kifejezésekkel
Algebrai kifejezések átalakításai, nevezetes szorzatok.
A hatványozás azonosságai.
Gyökös kifejezések átalakításai.
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Exponenciális és logaritmikus kifejezések átalakításai.
b) Számelmélet
Oszthatósági szabályok. Számolás maradékokkal.
Prímszámok.
Oszthatósági feladatok megoldása.
Komplex számok.
c) Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek
Lineáris
és
lineárisra
visszavezethető
egyenletek,
egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek.
Másodfokú és másodfokúra visszavezethető egyenletek,
egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek.
Gyökös egyenletek, egyenlőtlenségek.
Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek,
egyenletrendszerek.
Trigonometrikus
egyenletek,
egyenlőtlenségek,
egyenletrendszerek.
Polinomok gyökei.
Függvények, az analízis elemei
a) Függvények
A függvény fogalma.
Speciális függvények: konstans, lineáris, egészrész, törtrész,
másodfokú,
abszolutérték,
exponenciális,
logaritmus,
trigonometrikus függvények.
A függvények grafikonja és elemi tulajdonságai.
Függvény transzformációk.
b) Sorozatok, sorok
A sorozat fogalma.
Számtani, mértani sorozat.
Rekurzióval megadott egyéb sorozatok.
Sorozatok monotonitása, konvergenciája.
A végtelen mértani sor.
c) Analízis
Függvények korlátossága és monotonitása.
Függvény határértéke, folytonossága.
Differenciálhányados, derivált függvény.
Differenciálisi szabályok.
L’Hospital-szabály.
Függvényvizsgálat differenciálás segítségével.
Szélsőérték meghatározási módok.
A tanult függvények primitív függvényei.
Integrálási módszerek.
A határozott integrál.
Newton-Leibniz tétel.
A határozott integrál alkalmazásai.
Improprius integrál.
Geometria
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a) Geometriai alakzatok, bizonyítások
Nevezetes ponthalmazok, síkidomok, testek, tulajdonságaik.
Elemi sík és térgeometriai tételek.
b) Geometriai transzformációk
Egybevágósági és hasonlósági transzformációk, tulajdonságaik.
Szerepük a bizonyításokban és a szerkesztésekben.
A merőleges vetítés, szerepe a két képsíkos ábrázolásban.
c) Vektorok, trigonometria, koordináta-geometria
Vektor fogalma, műveletek a vektorok körében.
Vektorok koordinátái.
Hegyesszög szögfüggvényei. Szinusz- és koszinusz tétel.
A háromszög hiányzó adatainak kiszámolása.
Trigonometrikus azonosságok.
Az egyenes egyenletei, egyenletrendszere (síkban és térben). A
kör egyenletei.
A kúpszeletek definíciója, egyenleteik.
A kúp és henger síkmetszetei.
d) Geometriai mértékek
A hosszúság és szögmértékei. Kiszámolási módjaik.
A kétoldali közelítés módszere. A terület fogalma és kiszámítási
módjai.
A felszín és térfogat fogalma és kiszámítási módjai.
Az integrálszámítás felhasználása alakzatok mértékének
kiszámításához.
Valószínűségszámítás, statisztika
Statisztikai alapfogalmak: módus, medián, átlag, szórás.
Eseményalgebra
és
műveleti
tulajdonságai.
Teljes
eseményrendszer.
Grafikonok, táblázatok készítése és olvasása.
Valószínűségi kísérletek, gyakoriság, relatív gyakoriság.
A valószínűség kiszámítási módjai. A valószínűségi változó
várható értéke, szórása.
Feltételes valószínűség.
Binomiális-, geometriai- és hipergeometriai eloszlás.
Csebisev tétele és a nagy számok törvénye.
A közvéleménykutatás elemei. A matematikai statisztika alapvető
fogalmai, eljárásai.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A gráfokról tanultak bővítése. A gráfok használatának megmutatása
matematikatörténeti feladatokban is.A diszkussziós képesség fejlesztése.
 A XX. századi „magyar matematika” tudománytörténeti jelentőségének
felismertetése.
 A kiemekedő magyar matematikusok életpályájának megismerése, feldolgozása
(pl. Bolyai János, Kőnig Dénes, Neumann János, Kalmár László, Péter Rózsa,
Erdős Pál, Lovász László).
 Az integrálszámítás megismertetése, és alkalmazása mind matematikai (pl. terület
és térfogatszámítás), mind pedig fizikai (pl. sebességből az út meghatározása, a
végzett munka) problámák megoldásában.
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A természettudományos felsőfokú tanulmányok előkészítése.
Az integrálszámítás megismertetése, és alkalmazása mind matematikai (pl. terület
és térfogatszámítás), mind pedig fizikai (pl. sebességből az út meghatározása, a
végzett munka) problámák megoldásában.
A természettudományos felsőfokú tanulmányok előkészítése.
A gyakorlati életben előforduló síkidomok definícióinak, testek származtatási
módjának biztos ismerete.
A korábbi években tanult térgeometriai ismeretek (térelemek távolsága, szöge)
kiegészítése és alkalmazása gyakorlati feladatokban
A térszemlélet további fejlesztése.
Gráfelméleti és kombinatorikai ismeretek felhasználása térbeli problémák
megoldásánál.
Testek elkészítése, a modellezés különböző módszereinek ismerete.
Kombinatorikai problémák megoldása a testekkel kapcsolatosan.
Síkmetszetek, áthatások felismerése egyszerübb esetekben.
Pontok,
testek
jellemzésének
különféle
lehetőségei
a
térbeli
koordinátarendszerekben.
A terület, felszín, térfogat szemléletesen megismert fogalmait matematikailag
egzakt formába öntjük.A régről ismert terület-, felszín- és térfogatképleteket
igazoljuk.
A kétoldali közelítés módszerének és az integrálszámításnak a felhasználása a
bizonyításokban.
A korábbi években tanult térgeometriai ismeretek (térelemek távolsága, szöge)
kiegészítése és alkalmazása gyakorlati feladatokban.
A merőleges vetítés. Egyszerű testek két képsíkos ábrázolása, illetve elöl és
felülnézeti képből; a test rekonstrukciója mind a műszaki, mind a művészeti
felsőoktatásban továbbtanulásra való felkészítés segítségének érdekében.
A térszemlélet fejlesztése.
A statisztikával és a valószínűséggel kapcsolatos ismeretek átismétlése.
A várható érték szerepének megmutatása.
Együttes eloszlások tárgyalása (várható érték, szórás).
A valószínűségi szemlélet fejlesztése olyan feladatok tárgyalásával, ahol a
kísérletnek végtelen sok kimenetele lehet. Nulla valószínűségű, de nem lehetetlen
esemény vizsgálata.
A feltételes valószínűség fogalma. Függetlenség, függőség kérdésének vizsgálata.
A nagy számok törvényének megismerése.
A matematikai modellalkotás kérdéseinek tárgyalása.
Ismerkedés a közvéleménykutatás elemeivel.
Ismerkedés a matematikai statisztika alapkérdéseivel, módszereivel.
Az évek során tanult matematika anyag rendszerezésének, a tanult témakörök
súlyponti fogalmainak, összefüggéseinek, megoldási eljárásainak ismétlésével, az
anyagrészek közötti kapcsolatok megmutatásával, feladatok megoldásával
felkészítés az emelt/közép szintű érettségire és a felsőoktatásban való sikeres
részvételre.
Matematikatörténeti, kultúrtörténeti vonatkozások bemutatása.
A matematika egyes filozófiai kérdéseinek taglalása.
A matematika eredményeinek és módszereinek felhasználása a különböző
tudományokban.
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A továbbhaladás feltételei
A tanuló
 ismerje a gráfok bejárási problématikáját.
 tudja az Euler vonal létezésének szükséges és elégséges feltételét.
 ismerje a Hamilton-kör fogalmát.
 egyszerübb esetekben tudjon Euler-vonalat, Hamilton-kört konstruálni.
 ismerje az Euler-féle poliéder-tételt.
 tudja a gráfok síkbarajzolhatóságának fogalmát és feltételét.
 ismerje az Euler-féle poliédertétel egyszerübb alkalmazásait.
 ismerjen színezési problémákat és egyes esetekben azok megoldásait, megoldási
módszereit (ötszíntétel, négyszíntétel).
 ismerje a határozotlan integrál fogalmát, tulajdonságait, a primitív függvény
fogalmát.
 ismerje az egyszerű integrálási szabályokat, tudja alkalmazni feladatok
megoldásában.
 ismerje a határozott integrál fogalmát.
 ismerje a határozatlan és a határozott integrál kapcsolatát.
 ismerje a Newton-Leibniz tételt, és tudja feladatokban alkalmazni.
 ismerje az improprius integrál fogalmát, és tudja feladatokban alkalmazni.
 ismerje a térelemek szögének, távolságának (kitérő egyenesek normál
transzverzálisát is) fogalmát, és tudja ezeket különböző adatokból számítani.
 tudjon elemi módszereket testekkel kapcsolatos számításokban alkalmazni.
 ismerje a merőleges vetítés tulajdonságait.
 tudjon méretes, illetve metszési feladatokat megoldani.
 tudja bizonyítani, hogy ötféle szabályos test van.
 tudjon poliéderek élhálóján bejárási kérdéseket megfogalmazni és megoldani.
 ismerje a sokszög fogalmát, a speciális sokszögeket, a kör és részeinek
értelmezését és tulajdonságait.
 ismerje a hasáb, forgáskúp, csonkagúla, csonkakúp, gömb származtatását.
 ismerje a síkidomok területének és a testek térfogatának definícióját.
 ismerje az alapvető terület, felszín, térfogatképletek bizonyítását.
 tudjon területet, felszínt és térfogatot számítani elemi úton és az integrálszámítás
segítségével is.
 ismerje a térelemek szögét, távolságát (kitérő egyenesek normál transzverzálisát
is).
 ismerje a merőleges vetítés tulajdonságait.
 tudja hasáboknak, gúláknak, hengereknek, kúpoknak elölnézeti és felülnézeti képét
megszerkeszteni, és a megszerkesztett képekből a testre következtetni.
 tudja miként biztosítható a Monge-féle ábrázolásban, hogy négy pont vagy két
egyenes egy síkban legyen.
 tudjon egyszerű méretes, illetve metszési feladatokat megoldani.
 ismerkedjen meg számítógépes rajzoló-programmal.
 ismerje a várható érték fogalmát, és tudja azt kiszámítani a tanult valószínűségi
eloszlások esetén.
 tudjon modellt készíteni végtelen sok kimenetelű kísérlethez is.
 ismerje a feltételes valószínűség fogalmát.
 tudjon egyszerübb esetekben feltételes valószínűséget számítani.
 személeletes képe legyen a nagy számok törvényéről.
 ismerje a közvéleménykutatás elemi módszereit.
 ismerje meg a matematikai statisztika alapvető eljárásait.
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tudja a tanult fogalmak definícióját, tételeket (egyesek bizonyítását is), a tanult
algoritmusokat, módszereket.
lássa a matematika különböző területei közötti kapcsolatokat, a matematikával a
tudományokban és a gyakorlatban való felhasználhatóságát.
legyen képes a matematikai fogalmakat, összefüggéseket, eljárásokat matematikai
feladatokban (bizonyítási feladatokban is) és más tantárgyak megfelelő
problémáinak megoldása során alkalmazni.
ismerjen nagy matematikai felfedezéseket és a felfedezések történetét, az egyes
fogalmak történeti alakulását, az egyes matematikusok életpályáját.
tudja megválaszolni azt a kérdést, hogy mi a matematika.
tudja, hogy miben tér el a matematika tudományának módszere a többi
természettudományétól.
tudja, hogy a tudományos gondolkodás nélkülözhetetlen eszköze a matematika.
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VI.
FIZIKA TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
7-11. évfolyam
Amikor a tehetségről beszélünk, számolunk azzal a megállapítással, hogy nem a komplex,
nem egységesen definiálható tulajdonságcsoport fejlesztését tartjuk szem előtt, hanem olyan
tulajdonság-együttest, amely a tanulókat a társadalmilag hasznos tevékenységeknél az átlagosnál jóval magasabb színvonalú munka végzésére teszi képessé. A tanterv számol azzal,
hogy tehetségígéretek, tehetségre utaló jegyek a kiindulási alapok, de a meglévő tulajdonságok egy vagy több területen az átlagosnál jobban, hatékonyabban fejleszthetők.
A tehetségfejlesztés tanterve figyelembe veszi azt is, hogy a tanulók között vannak csodálatos
képességgel rendelkezők, és lassan érők, korán és későn specializálódók, versengőek és viszszahúzódóak, és ezért a középiskola – a családdal, kortársakkal, az oktatásirányítással együtt
– segíti a tehetség-ígéretek, tehetségesek fejlődését, alakítja kompetenciájukat úgy, hogy meg
tudjanak felelni a társadalmi elvárásoknak, valamint tudják kompenzálni a környezeti hiányokat.
Évszádos hagyományai vannak hazánkban a tehetségek felkutatásának és a tehetségsegítésnek. Az egyéni tehetség más-más formában nyilvánul meg, minden tehetség-ígéret, tehetség
más-más indíték, motiváció, érdeklődés, tanulmányi versenyen elért eredmény, egyéb eredményei alapján kíván bekerülni abba az intézménybe, ahol tehetségfejlesztés segíti a fejlődését, biztosítja a tartósan kimagasló eredmény elérését, a személyiségének tudatos fejlesztését,
a kompetenciáinak fejlesztését és a képességek, készségek rendkívül változatos keverékének
kialakítását.

1. CÉLOK ÉS FELADATOK
A fizikai tudományokkal való megismerkedés első időszakában a tantárgyi szocializáció az
egyik cél. A diákok vegyék észre a fizikatudomány szépségét, érdekes, első látszatra értelmezhetetlen jelenségek megmagyarázására való alkalmasságát, értékeljék az emberi erőfeszítés tudományos eredményeit.
Célunk, hogy a tanulók szerezzenek ismereteket a fizikai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb
számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet megismerésének feladatait,
legyen figyelme a valóság fizikai szemlélésére.
Legyen nyitott a fizikai gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat
az irodalmi, művészeti, gazdasággal kapcsolatos alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek
életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások
észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a környezeti kultúra, az információs kultúra, az
egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa el a fizikai nyelvezet helyes használatát a
tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a
fizika egész társadalomban érvényesülő fontos szerepét, a környezet formálásában betöltött
jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és a fizika világa között, a tudósok életéből és
munkásságuk nyomán a művészetben megörökített események kapcsán. A fizika informatikát
megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége észrevenni és rácsodálkozni a technika és
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a fizika által létrehozott mindennapi eszközök, életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az
emberi tevékenység, a sport fizikai vonatkozásait vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki érzéket, állandó figyelmet.
A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű
fizikai világkép kialakítása, a természettudományos kompetencia fejlesztése. E mellett különböző mértékben feladata a többi kulcskompetencia fejlesztése is.
A gimnáziumban a fizikai jelenségek közös megfigyeléséből, kísérleti tapasztalatokból kiindulva juttatjuk el a tanulókat az átfogó összefüggések, törvényszerűségek felismeréséhez.
Mindehhez a tanári előadás és bemutató mellett a gyerekek aktivitására és motivációjára építő
egyéni és csoportos ismeretszerzés módszerei alkalmasak. A diákokkal láttatjuk a természet
szépségét és a fizikai ismeretek hasznosságát. Tudatosuljon bennük, hogy a korszerű természettudományos műveltség a sokszínű egyetemes emberi kultúra kiemelkedően fontos része.
Diákjainkban tudatosítani kell, hogy a fizikai ismeretek alapozzák meg a műszaki tudományokat és teszik lehetővé a technikai fejlődést, közvetlenül szolgálva ezzel az emberiség
életminőségének javítását. A tudás azonban nemcsak lehetőségeket kínál, felelősséggel is jár.
Az emberiség jövője döntően függ attól, hogy a természeti törvényeket megismerve beilleszkedünk-e a természet rendjébe. A fizikai ismereteket természeti környezetünk megóvásában is
hasznosítani lehet és kell, ez nemcsak a tudósok, hanem minden iskolázott ember közös felelőssége és kötelessége.
A középiskolában az ismeretszerzés döntően induktív módon történik. A tanulók tudásának és
absztrakciós képességének fejlődésével azonban mód nyílik a természettudományos ismeretszerzés másik módszerének, a dedukciónak a megismertetésére is. Az ismert törvényekből
kiindulva, következtetésekkel (a fizikában általában matematikai, gyakran számítógépes módszerekkel) jutunk új ismeretekhez, amelyeket azután, ha szükséges, kísérletileg is igazolunk.
A diákok többségében tizenéves korban felébred az igény, hogy összefüggéseiben lássák és
értsék a természeti környezet jelenségeit, törvényeit. Ezt az érdeklődést felhasználva ismertetjük meg diákjainkkal a modellszerű gondolkodást. A modellalkotással a természet megismerésében döntő lényeglátás képességét fejlesztjük. A modellalkotást a humán és gazdasági tudományok is egyre elterjedtebben alkalmazzák, a módszer lényege a fizika tanítása során hatékonyan bemutatható.
A diákok érdeklődése a természeti jelenségek megértése iránt nem öncélú, igénylik és elvárják a fizikatanártól, hogy az „elméleti” ismeretek gyakorlati alkalmazását is megmutassa, eligazítson a modern technika világában.
A fizika tanítása során kiemelt figyelmet kell szentelni a többi természettudományos tantárgygyal, a matematikával és a technikai ismeretekkel való kapcsolatra.

2. KULCSKOMPETENCIÁK
A kulcskompetenciák általános fejlesztési területei és lehetőségei:
Anyanyelvi kommunikáció: A szóbeliség fejlesztése jelenik meg a saját elképzelések elmondása és feladatmegoldásra irányuló megbeszélések által, a kérdés és kritika megfogalmazásában. A szövegértés magas színvonala fontos a feladatmegoldásnál, otthoni önálló tanulásnál. Az írásbeli munka fejlődése várható a feljegyzések, órai vázlatok, beszámolók, előadásvázlatok, dolgozatok, mérési jegyzőkönyvek készítésénél. Képi információ feldolgozása történik képek, animációk, filmek értelmezésénél, ill. vázlatrajz készítésénél.
Idegen nyelvi kommunikáció: Idegen nyelvű szakkönyvek, folyóiratok, weboldalak ajánlása
fejlesztheti a diákok idegen nyelvi kommunikációját.
Matematikai kompetencia: A matematika a fizikát leginkább segítő tantárgy. A fizikai feladatok és problémák megoldása során felmerülő nehézségek leküzdése során a matematikai
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képességek is fejlődnek. A fizika tartalmat ad a matematikai problémákhoz (mérési eredmények táblázatba rendezése, grafikon készítése, függvénykapcsolat felismerése, függvények
ábrázolása, jellemzése, algebrai kifejezések megalkotása, egyenletek rendezése, megoldása).
Természettudományos kompetencia: Ez a fizikatanítás alapfeladata. Fontos a többi természettudományos tantárggyal (kémia, biológia, természetföldrajz) való koordináció. A természettudományok határterületein mindenhol megjelenik a fizika mint alapozó diszciplína, sőt
ide tartozik a műszaki eszközökkel kapcsolatos alapvető kompetenciák fejlesztése is.
Digitális kompetencia: Fizikai mérések adatainak számítógépes feldolgozását, ábrázolását,
értékelését segíti a számítógép. A számítógép lehetőséget ad oktató programok, szimulációs
programok, oktató filmek használatára. Az internet hasznos kiegészítő információk megszerzéséhez ad lehetőséget.
Hatékony önálló tanulás: A tanári munka legfontosabb feladata, hogy a diákokat megtanítsuk tanulni. Ezt segíti elő a tankönyv otthoni használatának szorgalmazása, otthon elvégezhető egyszerű (balesetmentes) kísérletek, mérések, a beszámolók, kiselőadások készítése. Irányított önálló tanulást segíti a KöMaL mérési és számítási feladatainak megoldására buzdítás,
valamint a számítógép, ill. az internet használata.
Szociális és állampolgári kompetencia:
Kooperatív tanulás, csoportmunka során növelhető a diákok társas aktivitása. Mérőcsoportok
munkája során az egyéni képességekhez, adottságokhoz igazodó feladatvállalás a kívánatos.
Az együttmunkálkodás fejleszti a diákok konfliktuskezelési képességeit is. A természettudományok eredményeinek társadalmi alkalmazása során pozitív kép kerül felmutatásra. Fontos a
pozitív érzelmek erősítése. Ugyanakkor fontos bemutatni a természeti környezet állapota és az
emberi tevékenyég közötti kapcsolatot. Környezettudatos szemlélet kialakítása a kívánatos.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia:
A diákok kezdeményezőképessége fejleszthető önálló munkára, kutatásra szoktatással, pályamunkák elkészítésére való biztatással.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség:
Meg kell követelni a diákoktól, hogy mind szóbeli, mind írásbeli munkájuk az igényes, életkoruknak megfelelő színvonalú legyen. Erősíteni kell a természettudományok körében felfedezhető esztétikai élmények befogadásának képességét. Tudatosítani kell a diákokban, hogy a
természet felfedezése és a művészeti alkotások megismerése egyaránt esztétikai élményre
vezet.

3. FEJLESZTÉSI FELADATOK
Énkép, önismeret: A fizikát jellemző gondolkodásmódot – a modellalkotást, a megfigyelésekből levonható következtetéseket, a tudatos kísérletezést – a tanulók kiválóan alkalmazhatják önmaguk megismerésére is, ami a középiskolás korosztály egyik legfontosabb célja és
törekvése. Ha a diákok tudatosan alkalmazzák az önismeret megszerzésekor a fizika módszereit, akkor nemcsak statikusan, hanem dinamikájában is képet alkothatnak magukról.
Európai azonosság, egyetemes kultúra: Tudatosítani kell, hogy a fizika és általában a természettudományok kultúránk része, a körülöttünk lévő világnak egyfajta megismerési módja.
A természet törvényeinek feltárásán tudósok munkálkodnak. Közülük különösen fontosak
számunkra a magyar, illetve európai fizikusok. A XX. század közepéig a tudósok még tudtak
önállóan sikeresen kutatni. Ma a tudomány frontvonalán egy témán sok – akár több ezer –
kutató dolgozik együtt. Az európai országok összefogásának köszönhetően a XXI. században
több, hatalmas kutatóintézet működik.
Gazdasági nevelés: Érdemes a tanulókban tudatosítani azt is, hogy a gazdasági élet főszereplői között, a pénzügyi, tőzsdei, és különösen a banki világban milyen sok fizikus végzettségű
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szakember tevékenykedik sikeresen. A fizikában alkalmazott módszerek sikeresen működnek
a gazdasági életben, a banki, pénzügyi, tőzsdei folyamatok leírásában. Nemcsak arra kell felhívni a tanulók figyelmét, hogy a fizika módszereinek alkalmazása a saját meggazdagodásukhoz vezethet, hanem arra is, hogy a tudományos, illetve oktatási területen éppen a fizikus
végzettségű gazdasági, pénzügyi, banki vezetők támogatnak, szponzorálnak különböző pályázatokat a legnagyobb mértékben, forgatják vissza vagyonuk egy részét a tudományos munka
és az oktatás elősegítésére.
Környezettudatosságra nevelés: A fizika törvényei alapján működő technikai eszközeink
otthonossá, kényelmessé teszik életünket. A Föld ásványkincsei végesek. Az általunk okozott
környezetszennyezés olyan változásokat okozhat a természetben, amik hatással lehetnek életkörülményeinkre. A „fenntartható fejlődés”, mint lehetséges fejlődési folyamat megismertetése a diákokkal az iskola feladata. A jelen igényeit anélkül kell kielégíteni, hogy csökkentenénk a jövendő generációk lehetőségeit.
Tanulás tanítása: Az igényes tanulás lényeglátást és igaz összefüggések felismerését igényli.
A fizika tanulása mind a két képességet fejleszti. A fizikai jelenségek leírása során a tanulók
olyan képességeket sajátítanak el, amelyekkel képesek lesznek a lényegest lényegtelentől
megkülönböztetni. A fizikai feladatok megoldásával olyan gondolkodási módszereket ismernek meg, amelyek birtokában más jellegű problémákat is meg tudnak majd oldani.
Testi, lelki egészség: Számos tudományos és még több áltudományos hír jelenik meg olyan
hatásokról, melyek egészségünket veszélyeztetik. A valódi jelenségek testi egészségünkre
fejthetnek ki negatív hatást, az álhírekben szereplő ijesztgetések lelki egyensúlyunkat billenthetik ki. A fizika tudományának ismeretanyaga, de még inkább a módszertana segít eligazodni ezekben a hírekben és álhírekben. A fizika tudománya szép analógia segítségével szolgálhatja a tanulók testi-lelki egészségének fejlődését. A fény, illetve az elemi részecskék kettős
természete, vagyis a hullám-, illetve a részecskeszerű viselkedés párhuzamba állítható a test
és a lélek egymástól elválaszthatatlan működésével. Az ember egészsége csak akkor lehet
teljes, ha egyszerre törődik a testi és a lelki egészséggel, a kettő szorosan összefügg, ugyanúgy, mint az anyag duális viselkedése.
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire: Nagy hangsúlyt kell helyezni a fizika széleskörű gyakorlati alkalmazásaira. A diákokat meg kell ismertetni a hétköznapi életben használt technikai
eszközök működésének elvi hátterével. Kritikai gondolkodást kell elsajátíttatni, mellyel képesek a diákok a tudományt az áltudománytól megkülönböztetni. Természettudományos ismeretekkel nagyobb az esélye a felelős, környezettudatos szemlélet kialakulásának. A fizikai jelenségek hátterében meghúzódó ok-okozati viszony egyfajta mintául szolgálhat a felnőtt ember életvezetésének.

4. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
Ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek
A tanuló tanúsítson érdeklődést a természet jelenségei iránt. Törekedjen azok megértésére.
Legyen jártas a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők megkülönböztetésében.
Tudja a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert tapasztalatokat rendezni, áttekinteni.
Legyen gyakorlott a jelenségek, adatok osztályozásában, csoportosításában, összehasonlításában, ismerje fel az összefüggéseket.
Legyen képes a kísérletek eredményeit értelmezni, azokból következtetéseket levonni és általánosítani. Ismerje a legfontosabb fizikai mennyiségek mérési módszereit. Megszerzett ismereteit tudja a szakkifejezések, jelölések megfelelő használatával megfogalmazni, leírni.
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Tudja a kísérletek, mérések során nyert adatokat grafikonon ábrázolni, kész grafikonok adatait leolvasni, értelmezni, matematikai összefüggéseket megállapítani. Legyen gyakorlott vázlatrajzok, sematikus ábrák készítésében és kész ábrák, rajzok értelmezésében.
Legyen jártas az SI és a gyakorlatban használt SI-n kívüli mértékegységek, azok tört részeinek és többszöröseinek használatában.
Legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó, de nem feldolgozott jelenségeket értelmezni.
A környezet- és természetvédelmi problémák kapcsán tudja alkalmazni fizikai ismereteit,
lehetőségeihez képest törekedjék a problémák enyhítésére, megoldására.
Tudja, hogy a technika eredményei mögött a természet törvényeinek alkalmazása áll. Ismerje
fel a mindennapi technikai környezetben a tanult fizikai alapokat.
Ismerje a számítógép által kínált lehetőségeket a fizika tudományában és a fizika tanulásában.
Tudja, hogy a számítógépek hatékonyan segítik a fizikai méréseket, nagymértékben növelik a
mért adatok mennyiségét és pontosságát, segítik az adatok gyors feldolgozását. Számítógépes
szimulációs programok, gépi matematikai módszerek segítséget kínálnak a bonyolult fizikai
folyamatok értelmezéséhez, szemléltetéséhez. A számítógépek oktatóprogramokkal, animációs és szemléltető programokkal, multimédiás szakanyagokkal segítik a fizika tanulását. A
tanuló szerezzen alapvető jártasságot számítógépes oktatóprogramok, multimédiás oktatóanyagok használatában, legyen képes önálló prezentáció készítésére.
Váljon a tanuló igényévé az önálló és folyamatos ismeretszerzés.
Legyen képes önállóan használni könyvtári segédkönyveket, különböző lexikonokat, képletés táblázatgyűjteményeket fizikai ismereteinek bővítésére. Értse a megfelelő szintű természettudományi ismeretterjesztő kiadványok, műsorok információit, tudja összevetni azokat a tanultakkal. Tudja megkülönböztetni a médiában előforduló szenzációhajhász, megalapozatlan
„híradásokat” a tudományos értékű információktól. Tudja, hogy tudományos eredmények
elfogadásának a természettudományok terén szigorú követelményei vannak. Csak olyan tapasztalati megfigyelések tekinthetők tudományos értékűnek, amelyeket független források
sokszorosan igazoltak, a világ különböző laboratóriumaiban kísérletileg megismételtek, továbbá olyan elméletek, modellek felelnek meg a tudományos igényességnek, amelyek jól
illeszkednek a megfigyelésekhez, kísérleti tapasztalatokhoz.
A fizikai információk megszerzésére, az ismeretek önálló bővítésre gazdag lehetőséget kínál a
számítógépes világháló. Az interneten tudományos információk, adatok, fizikai ismeretterjesztő anyagok, érdekességek éppúgy megtalálhatók, mint a fizika tanulását segítő segédanyagok. A gimnáziumi tanulmányok során a tanulóknak meg kell ismerniük az interneten
történő információkeresés lehetőségét és technikáját.
Tájékozottság az anyagról, tájékozódás térben és időben
A gimnáziumi tanulmányok során tudatosulnia kell a tanulókban, hogy a természettudományok a világ objektív anyagi sajátosságait vizsgálják. Tudja, hogy az anyagnak különböző megjelenési formái vannak. Ismerje fel a természetes és mesterséges környezetben előforduló
anyagfajtákat, tulajdonságaikat, hasznosíthatóságukat. Legyen tájékozott az anyag részecsketermészetéről. Tudja, hogy a természet fizikai jelenségeit különböző érvényességi és hatókörű
törvények, elméletek írják le, legyen szemléletes képe ezekről.
Tudjon kísérleteket önállóan megtervezni és végrehajtani. Legyen tapasztalata a kísérleti és
mérőeszközök balesetmentes használatában.
Tudja, hogy a fizikai folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizika vizsgálódási területe a
nem látható mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy magában foglalja, mint a
csillagrendszerek évmilliók alatt bekövetkező változásait.
Ismerje fel a természeti folyamatokban a visszafordíthatatlanságot.
Tudja, hogy a jelenségek vizsgálatakor általában a Földhöz viszonyítjuk a testek helyét és
mozgását, de más vonatkoztatási rendszer is választható.
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Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről
Értse meg, hogy a természet megismerése hosszú folyamat, közelítés a valóság felé, a tudományok fejlődése nem pusztán ismereteink mennyiségi bővülését jelenti, hanem az elméletek,
a megállapított törvényszerűségek módosítását is, gyakran teljesen új elméletek születését.
A tanulóknak a megismert egyszerű példákon keresztül világosan kell látniuk a matematika
szerepét a fizikában. A fizikai jelenségek alapvető ok-okozati viszonyait matematikai formulákkal írjuk le. A fizikai törvényeket leíró matematikai kifejezésekkel számolva új következtetésekre juthatunk, új ismereteket szerezhetünk. Ezeket a számítással kapott eredményeket
azonban csak akkor fogadjuk el, ha kísérletileg is igazolhatók.
Tudja az egyetemes kultúrtörténetbe ágyazva elhelyezni a fizikai felfedezéseket, eredményeket, ismerje a jelentős fizikusok, feltalálók munkásságát, különös tekintettel a magyarokra.
Tudja konkrét példákkal alátámasztani a fizikának a gondolkodás más területeire, a technikai
fejlődésre gyakorolt hatását.

5. KÉPZÉSI TERV
A 7. osztályban a fizikatanítás az általános iskola alsóbb évfolyamain tanított Környezetismeret, illetve Természetismeret integrált tantárgyak anyagára épül, azoknak szerves folytatása.
A tehetségfejlesztő osztály fizika oktatása a 7. évfolyamtól kezdve a kerettanterv szerint történik. A tantárgy iránt fokozott érdeklődést mutató tanulók a nívócsoportba kerülnek, a többiek az alapképzés szerint folytatják tanulmányaikat. A két csoport között az átjárhatóságot
biztosítanunk kell.
Délutáni foglalkozásokat tanulói igény alapján indítunk.
A gimnáziumi oktatás utolsó évében csak fakultációs órák keretében, emelt szinten történik a
fizika oktatása, az emelt szintű érettségi követelményei alapján.
�

6. ÓRASZÁMOK
alapképzés

7. évf.

8. évf.
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11. évf.
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7. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 Egyszerű mechanikai és hőtani jelenségek megfigyelése, a tapasztalatok önálló,
szóbeli összefoglalása
 A hétköznapi életben is használt fizikai szakszavak tartalmi pontosítása, az új
szakkifejezések szabatos használata.
 Mindennapi eszközökkel, házilag elvégezhető egyszerű mechanikai és hőtani kísérletek összeállítása, diák-kísérletgyűjtemények alapján, bemutatás és értelmezés
egyéni vagy csoportmunkában.
 Összefüggések felismerése egyszerű mechanikai és hőtani kísérletekben.
 Egyszerű mérések adatainak felvétele, táblázatba foglalása és grafikus ábrázolása,
az ábrázolt függvénykapcsolat kvalitatív értelmezése.
 Út és idő mérésen alapuló átlagsebesség-meghatározás elvégzése az iskolán kívül
(pl. gyaloglás, futás, kerékpár, tömegközlekedési eszközök).
 A tanult mechanikai és hőtani alapfogalmak és a mindennapi gyakorlat jelenségeinek összekapcsolása, egyszerű jelenségek magyarázata.
 Elemi számítások lineáris fizikai összefüggések alapján.
 Ismerkedés az iskolai könyvtár fizikával kapcsolatos anyagaival tanári irányítással.
Témakörök
Tartalmak
A testek néhány tulajdonsága
Rugalmas és rugal- Rugalmas és rugalmatlan anyagok vizsgálata, megkülönböztetése. A
matlan anyagok.
folyékony és szilárd testek térfogatának mérése mérőhengerrel.
A szilárd, a folyékony és a légnemű halmazállapot megkülönböztetéA testek térfogata.
A testek halmazálla- se alakjuk és térfogatuk állandósága, illetve változósága alapján.
A tömeg mérése digitális mérleggel vagy karos mérleggel
pota.
A testek tömege. A A sűrűség értelmezése konkrét példákon. A sűrűség, a tömeg és a
tömeg és a térfogat térfogat kiszámítása, arányosságok felismerése és alkalmazása. Táblázatok, grafikonok készítése, használata.
közötti összefüggés.
Fogalmak:
A sűrűség.
Anyag, anyagszerkezet, fizikai mennyiség.
Arányosság; rugalmasság (határa); térfogat, mérése, jele, mértékegységei; a szilárd, a folyékony és a légnemű halmazállapot; tömeg, mérése, jele, mértékegységei; sűrűség, kiszámítási módja, jele, mértékegységei.
A testek mozgása
Az út és az idő méré- Különböző testek (pl. játékautó) által megtett út mérése. Különböző
se.
időtartamok (pl. a pulzus mérése, a mozgó test által megtett út idejének) mérése stopperórával.
A sebesség.
A sebesség értelmezése konkrét példákon. Út-idő grafikon készítése
A változó mozgás.
Az átlag- és pillanat- és elemzése. A sebesség, a megtett út és a menetidő kiszámítása.
Az egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálatának értelmezése
nyi sebesség.
(pl. a lejtőn leguruló játékautó sebességváltozásának elemzése).
A szabadesés.
Az átlag- és pillanatnyi sebesség értelmezése konkrét példákon.
A szabadesés egyszerű kísérleti vizsgálatának értelmezése (pl.
ejtőzsinórral végzett kísérlet alapján).
Balesetvédelmi szabályok betartása.
Fogalmak
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A dinamika alapjai
A testek tehetetlensége.
Az erő és a mozgásállapot megváltozása.
Az erő és mérése. Erő
– ellenerő.
A gravitációs erő és a
súly.
A súrlódási erő és a
közeg-ellenállási erő.
Két erő együttes hatása.
A munka.
Az energia.
Egyensúly a lejtőn.
A forgatónyomaték.

A nyomás
A szilárd testek nyomása. Pascal törvénye.
A hidrosztatikai nyomás; a közlekedőedények.
A légnyomás.
Nyomáskülönbségen
alapuló
eszközök.
Arkhimédész törvénye.
A testek úszása.

Tartalmak
Változás, mozgás, kölcsönhatás.
Az út, az idő és jele, mértékegységei, grafikon, adattáblázat, egyenes
vonalú egyenletes mozgás, a sebesség, jele, mértékegységei, kiszámítási módja, a gyorsulás kvalitatív szintű értelmezése, változó mozgás,
szabadesés, Galilei munkássága.
Az erő és a mozgásállapot-változás közötti összefüggés értelmezése
konkrét példákon. Erőmérés. Az erő ábrázolása.
A gravitációs erő és a súly fogalma.
A súrlódási erő, közegellenállási erő szerepének vizsgálata a közlekedésben.
A balesetmegelőzés fontosságának igazolása.
Az egy testre ható erők együttes hatásának felismerése gyakorlati
példákon. Az egyensúly felismerése konkrét példákon.
A munka felismerése konkrét példákon. A munka, az erő és az elmozdulás kiszámítása.
Mechanikai energiafajták felismerése természeti és gyakorlati példákon.
Gyakorlati példák gyűjtése a forgatónyomatékra (pl. a csavar meglazítása). A forgatónyomaték kiszámítása. Az erő és erőkar kiszámítása. Az
emelő és a lejtő gyakorlati alkalmazásainak felismerése.
Fogalmak
Anyag, kölcsönhatás, változás, energia.
Az erő jele és mértékegysége, az erő iránya, nagysága. Összefüggés
az erő és a mozgásállapot-változás között. Erő és ellenerő; súrlódási
erő, közegellenállási erő, eredő erő egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú erők összegezése esetén; munka, kiszámítási módja,
jele, mértékegysége; az energia elemi fogalma, jele, mértékegységei,
mechanikai energiafajták (rugalmas energia, mozgási energia, magassági
energia); az egyensúly feltétele a lejtőn; a forgatónyomaték sztatikai
értelmezése, kiszámítási módja, jele, mértékegysége; egyensúly az
emelőn. Balesetmegelőzés. Newton, Eötvös Loránd, Joule munkássága.
A nyomás hatásainak kísérleti vizsgálata. A nyomás értelmezése konkrét gyakorlati példákon. A nyomás, a nyomóerő és a nyomott felület
kiszámítása.
Egyszerű kísérletek végzése és értelmezése Pascal törvényére.
A hidrosztatikai nyomás összehasonlítása különböző feltételek mellett. Torricelli kísérletének értelmezése.
A nyomáskülönbségen alapuló, gyakorlatban alkalmazott eszközök
működésének magyarázata.
Egyszerű kísérletek a felhajtóerő érzékeltetésére. Arkhimédész törvényének értelmezése gyakorlati példákon.
Gyakorlati példák elemzése az úszásra, lebegésre, elmerülésre a test
és a folyadék sűrűségének összehasonlítása alapján.
Fogalmak
Anyag, anyagszerkezet, kölcsönhatás.
A nyomás, kiszámítási módja, jele, mértékegysége; nyomóerő, hid210
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Hőtan
A testek felmelegítése
munkavégzéssel. Energiaváltozások;
az
energia megmaradása.
A testek felmelegítése
tüzelőanyag égetésével.
A termikus kölcsönhatás.
A fajhő. Az anyag
részecskeszerkezete.
Az olvadás és a fagyás.
A párolgás, a forrás és
a lecsapódás.
A hőerőgépek működése.
A teljesítmény. A hatásfok.

Tartalmak
rosztatikai nyomás, közlekedőedények, felhajtóerő, Arkhimédész törvénye; úszás, lemerülés, lebegés; légnyomás, az átlagos légnyomás
nagysága; néhány eszköz (hidraulikus sajtó, pumpa, orvosi fecskendő
stb.); Arkhimédész munkássága.
A hőmérséklet mérése. A hőmérséklet-változás ábrázolása grafikonon. Konkrét példák elemzése az energiaátalakulásra és az energia
megmaradására.
Az égéskor fejlődő hő kiszámítása.
Egyszerű kísérletek az anyagok részecskeszerkezetének belátásához.
Az olvadás, fagyás jelenségének felismerése hétköznapi példákon.
Olvadás, fagyás közben bekövetkező energiaváltozás kiszámítása. A
grafikus ábrázolás elemzése. A párolgás, forrás, lecsapódás jelenségének felismerése hétköznapi példákon. A bekövetkező energiaváltozás
kiszámítása, grafikon elemzése.
A hőerőgépek működésének értelmezése.
A teljesítmény értelmezése konkrét példákon. A teljesítmény kiszámítása.
A hatásfok értelmezése konkrét példákon. A hatásfok kiszámítása.
Fogalmak
Anyagszerkezet, kölcsönhatás, energia, megmaradás.
A hőmérséklet jele, mértékegysége; hőmennyiség, jele, mértékegysége; mechanikai és termikus energiafajták; égéshő; fajhő; olvadás, fagyás, olvadáspont (fagyáspont), olvadáshő (fagyáshő), magyarázat a
részecskeszerkezettel, párolgás, forrás, lecsapódás, forráspont, forráshő,
magyarázat a részecskeszerkezettel; gőzgépek és a belső égésű motorok működésének fizikai alapjai; teljesítmény, kiszámítási módja, jele,
mértékegysége;
hatásfok,
kiszámítási
módja,
jele.
Az
energiamegmaradás és a hatásfok.

Továbbhaladás feltételei
 A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a
látottak elmondására.
 Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeket és azok mértékegységeit.
 Ismerje fel az erő és mozgásállapot-változás közötti kapcsolatot konkrét példákon.
 Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben.
 Legyen tisztában az energiamegmaradás törvényének alapvető jelentőségével.
 Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek,
mérések elvégzésére, azok értelmezésére.
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8. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 Egyszerű elektromos- és fénytani jelenségek megfigyelése, a látottak elemzése,
szóbeli összefoglalása.
Ok- okozati kapcsolatok felismerése egyszerű kísérletekben.
 Megfigyelések nagyítóval, mikroszkóppal, távcsővel
 A szakszókincs bővítése, a szakkifejezések helyes használata
 A kísérletező készség fejlesztése: tananyaghoz kapcsolódó egyszerű (elektrosztatikai, optikai) kísérleteinek összeállítása és bemutatása csoportmunkában
 Egyszerű kapcsolási rajzok olvasása, áramkörök összeállítása kapcsolási rajz alapján.
 Elektromos feszültség- és árammérés egyszerű áramkörökben.
 Az alapvető érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályok ismerete és betartása
törpefeszültség és hálózati feszültség esetén.
 Tudja mi a teendő áramütéses baleset esetén. Ismerje a villámcsapás elleni védekezés módját. Egyszerű kapcsolási rajzok olvasása, áramkörök összeállítása kapcsolási rajz alapján.
A tanult elektromos alapfogalmak és a mindennapi gyakorlat jelenségeinek összekapcsolása, a tanultak alkalmazása egyszerű jelenségek magyarázatára (pl.
dörzselektromos szikra, olvadó biztosíték, visszapillantó tükör)
 A gyakran használt elektromos háztartási berendezések, (fogyasztók és áramforrások) feltüntetett adatainak megértése, az egyes fogyasztók teljesítményének, fogyasztásának megállapítása.
 A tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő információk (pl. nagy fizikusok életrajzi
adatai, tudománytörténeti érdekességek, stb.) gyűjtése az iskolai könyvtár kézikönyveinek, ifjúsági ismeretterjesztő kiadványainak segítségével.




Témakörök
Tartalmak
Elektromos alapjelenségek, egyenáram
Elektrosztatikai kísér- Egyszerű elektrosztatikai kísérletek elvégzése, elemzése. Egyszerű
letek.
áramkörök összeállítása, kapcsolási rajzok elemzése. A feszültség és
Az elektromos áram. az áramerősség mérése digitális vagy hagyományos műszerrel. A
Áramkörök összeállí- telepek feszültségének meghatározása. Ohm törvényének értelmezése
gyakorlati példákon. Az ellenállás mérése digitális műszerrel. Az
tása.
A feszültség és méré- ellenállás, a feszültség és az áramerősség kiszámítása.
A vezetékek ellenállásának megmérése és összehasonlítása digitális
se.
Az áramerősség és műszerrel.
Feszültség-, áramerősség-mérés az áramkörben. Az összekapcsolt
mérése.
Ohm törvénye; az el- ellenállások és az eredő ellenállás megmérése digitális műszerrel.
lenállás. A vezetékek Fogalmak
elektromos ellenállá- Anyagszerkezet, kölcsönhatás, energia.
A pozitív és a negatív töltés, az elektron és a proton, töltött test, semlesa..
A fogyasztók soros ges test; vezető, szigetelő; áramforrás; áramkör, részei, áramköri elemek
kapcsolása. A fo- jele, feszültség, áramerősség mérése, jele, mértékegysége; összefüggés a
gyasztók párhuzamos feszültség és az áramerősség között, az ellenállás értelmezése, kiszámítási módja, jele, mértékegysége, vezeték ellenállása, változtatható
kapcsolása.
ellenállás; soros kapcsolás, párhuzamos kapcsolás, eredő ellenállás;
Galvani, Volta, Ampere, Ohm.
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Tartalmak
Az elektromos áram hatásai
Az áram hőhatása.
Az elektromos áram hőhatásán alapuló eszközök felismerése. A vegyi
Az áram vegyi hatása. hatás gyakorlati alkalmazásainak ismerete, értelmezése. A legfontoAz áram élettani hatá- sabb érintésvédelmi előírások ismerete, felidézése, betartása. Elsősegélynyújtás áramütés esetén. Az elektromágnes gyakorlati alkalmazása.
A mágneses kölcsön- sainak felismerése. A csengő, a telefon, a motor, a műszerek működéhatás. Az áram mág- sének értelmezése. Az elektromos munka kiszámítása. Tájékozódás a
háztartási készülékek teljesítményéről. Az elektromos teljesítmény és
neses hatása.
Az elektromágnes a fogyasztás kiszámítása. Energiatakarékossági lehetőségek gyűjtése az
gyakorlatban.
Az iskolában és otthon.
Fogalmak
elektromotor.
Az elektromos munka. Anyagszerkezet, kölcsönhatás, energia.
Az elektromos telje- Hőhatás, izzólámpa, vegyi hatás, élettani hatás; mágneses kölcsönhatás (vonzás és taszítás); elektromágnes, elektromotor, elektromos
sítmény és hatásfok.
munka, teljesítmény, fogyasztás.
Az elektromágneses indukció; a váltakozó áram
Indukciós alapjelensé- A mozgási és nyugalmi indukció jelenségének értelmezése. Az indugek. Az indukált fe- kált feszültség összehasonlítása különböző feltételek mellett.
szültség és áram.
Az indukált feszültség és áram megkülönböztetése konkrét esetekben.
A váltakozó áramú A generátor működési elvének értelmezése. A hálózati áram frekvengenerátor. A váltakozó ciájának értelmezése.
A váltakozó áram hatásainak összehasonlítása az egyenáram hatásaiáram hatásai.
A transzformátor. A val.
transzformátor
gya- A primer és a szekunder oldal felismerése. A feszültség fel- és lekorlati alkalmazásai. transzformálásának előnyei.
Az elektromos háló- A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. A teljesítmény összehasonzat; az energiatakaré- lítása a primer és a szekunder oldalon.
A távvezetékkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók megismerése. Az
kosság.
energiatakarékosság hétköznapi, gyakorlati lehetőségeinek összegyűjtése és megvalósítása.
Fogalmak
Anyag, energia, megmaradás, kölcsönhatás.
Indukció, indukált feszültség és áram; generátor, váltakozó áram,
frekvencia; a váltakozó áram hő-, vegyi, élettani és mágneses hatása;
transzformátor, a transzformátor tekercseinek menetszáma, a feszültségek és az áramerősségek közötti összefüggés, a primer és a szekunder oldalon mért feszültség és áramerősség közötti összefüggés; a
nagyfeszültség alkalmazásának előnye, az energiatakarékosság lehetőségei.
Faraday, Jedlik Ányos, Kandó Kálmán munkássága, Déri–Bláthy–
Zipernovszky transzformátora.
Fénytan
A fény terjedése.
A fényforrások felismerése. Az egyenes vonalú terjedés bizonyítása.
A fény visszaverődése A sík- és gömbtükrök gyakorlati alkalmazásainak felismerése. A
a sík- és gömbtükrök- fényvisszaverődés ábrázolása vázlatrajzon. A tükrökben látható kéről. A sík- és gömbtü- pek megfigyelése, a képek tulajdonságainak felismerése, leírása.
A fénytörés jelenségének megfigyelése. A domború és a homorú lenkör képalkotásai.
A fénytörés. Fénytörés csén áthaladó fénysugarak megfigyelése, ábrázolásuk vázlatrajzon. A
a domború és a homo- lencsék képalkotásainak megfigyelése; a keletkező képek leírása,
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rú lencsén. A domború
és a homorú lencse
képalkotásai.
A mikroszkóp és a
távcső. Az emberi
szem és a látás. A testek színe.

Tartalmak
ábrázolása vázlatrajzon.
A fényképezőgépben keletkező kép és a vetítőgép által létrehozott kép
megfigyelése. Alapvető gyakorlati ismeretek a fényképezésről. A mikroszkópban és a távcsőben látható kép megfigyelése.
Az emberi szem védelmével kapcsolatos ismeretek és azok betartása.
A prizmán áthaladó fehér fény felbontása a szivárvány színeire. A
legnagyobb és a legkisebb mértékben megtört fénysugarak ismerete.
Fogalmak
Anyag, kölcsönhatás, energia.
Fényforrás, egyenes vonalú terjedés, fénysebesség; fényvisszaverődés
és törvényei, sík- és gömbtükrök, fókuszpont képalkotása, valódi és
látszólagos kép; fénytörés és törvényei, a fény áthaladása prizmán,
domború és a homorú lencséken, fókuszpont, a lencsék képalkotása;
fényképezőgép, vetítőgép, írásvetítő; a mikroszkóp és a távcső, az
emberi szem optikai „szerkezete”, szemüveg alkalmazása; a fehér
fény színeire bontása és újraegyesítése, a testek színe.

Továbbhaladás feltételei
 A tanuló ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az
iskolán kívüli életben egyaránt.
 Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.
 Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen
képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására. Tudja
értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.
 Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának lehetőségeit.
 Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.
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9. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 A fizika kutatási módszereinek megismerése, a mechanikában használatos fizikai
alapmennyiségek, valamint több származtatott mennyiség elmélyítése. A továbbhaladáshoz szükséges matematikai alapok elsajátítása. (Matematikai kompetencia)
 Mechanikai kísérletek elvégzése és elemzése: a lényeges és lényegtelen körülmények megkülönböztetése, ok-okozati kapcsolat felismerése, a tapasztalatok önálló
összefoglalása. Mérőeszközök használata mechanikai mérések során. A mért
eredmények táblázatba foglalása, grafikus ábrázolása, feldolgozása. A számítástechnika által nyújtott lehetőségek alkalmazása: táblázat- és grafikon-készítő programok használata. A mérési hiba fogalmának ismerete, a hiba becslése. A fizikai
összefüggések megjelenítése sematikus grafikonon, grafikus módszerek alkalmazása problémamegoldásban. Mozgások kvantitatív elemzése a modern technika kínálta korszerű módszerekkel (saját készítésű videofelvételek értékelése, fénykapus
érzékelővel felszerelt személyi számítógép alkalmazása mérőeszközként stb.).
(Matematikai és digitális kompetencia).
 Mechanikai feladatok számított eredményének kísérleti ellenőrzése. A tanult fizikai törvények szabatos szóbeli kifejtése, kísérleti tapasztalatokkal történő alátámasztása. A tanult általános fizikai törvények alkalmazása hétköznapi jelenségek
magyarázatára (pl. közlekedésben, sportban stb.). (Anyanyelvi kompetencia).
 A tanult fizikai fogalmak, törvények alkalmazása egyszerű, összetett, és bonyolult
problémák kvalitatív értelmezésekor és kvantitatív megoldása során.
 Tájékozódás az iskolai könyvtárban a fizikával kapcsolatos ismerethordozókról
(kézikönyvek, lexikonok, segédkönyvek, kísérletgyűjtemények, ismeretterjesztő
folyóiratok, tehetséggondozó szakanyagok, folyóiratok).
 Ezek célirányos használata tanári útmutatás szerint. A tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő anyagok keresése a számítógépes világhálón tanári útmutatás alapján.
(Digitális kompetencia és hatékony önálló tanulás).
Témakörök
Bevezetés
A fizikáról

Tartalmak

A fizika tantárgy tárgya; megfigyelés, kísérlet, elmélet. Az SI alapmennyiségek, származtatott mennyiségek. Mértékegységek átváltása.
A fizika és matemati- A szükséges matematikai ismeretek összefoglalása, ill. elsajátítása:
ka viszonya
műveletek vektorokkal, koordináta-rendszer, elsőfokú egyenlet, ill.
egyenletrendszer megoldása, első- és másodfokú függvények ábrázolása.
Kinematika
A mozgást leíró fo- A mozgásról általában. Vonatkoztatási rendszerek, hely, pálya, út,
galmak
elmozdulás, sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség. A sebesség, mint vektormennyiség.
A gyorsulás, mint vektormennyiség.
Egyenes vonalú moz- Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és matemagások
tikai leírása. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás kísérleti és matematikai leírása.
A négyzetes úttörvény. A szabadesés.
Körmozgás
Az anyagi pont egyenletes és egyenletesen változó körmozgásának
kísérleti vizsgálata és matematikai leírása.
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Tartalmak
Mozgások szuperpo- Függőleges hajítás.
zíciója
Newton mozgástörvényei
A tehetetlenség törvé- A mozgásállapot fogalma, a testek tehetetlenségére utaló kísérletek.
nye
Az első törvényhez vezető történeti háttér áttekintése. A tehetetlenség
törvényének alapvető szerepe a dinamikában. Az inerciarendszer fogalma, Galilei-féle relativitási elv.
Newton II. törvénye
A mozgásállapot-változás és a kölcsönhatás vizsgálata. Az erő fogalma és mérése. Newton II. törvénye. A tehetetlen tömeg értelmezése és mértékegysége. A dinamikai tömegmérés elve.
Hatás-ellenhatás tör- A kölcsönhatásban fellépő erők vizsgálata. Newton III. törvénye.
vénye
Erők együttes hatása Az erőhatások függetlensége. Newton IV. törvénye. Az erők vektoriális összegzése. A dinamika alapegyenlete.
Erőtörvények
Nehézségi erő. Gravitációs erő. Kényszererők. Rugóerő. Súlyerő,
sztatikai tömegmérés elve. Súrlódás, közegellenállás.
A lendület
A lendület fogalma. Newton második törvényének megfogalmazása a
lendület segítségével. Impulzustétel. Lendület-megmaradás elve párkölcsönhatásnál.
A rakéta mozgása.
Munka, energia
A munka értelmezése A munka kiszámítása. Speciális erők munkái: emelési, nyújtási, súrlódási. Az eredő erő munkája. Munkatétel.
Mechanikai energiafajták
A mechanikai energiamegmaradás törvénye

Mozgási energia, helyzeti energia, rugalmas energia. A munkatétel
alkalmazásai.
Konzervatív és nem-konzervatív erő fogalma. A mechanikai energia
megmaradásának törvénye és érvényességi köre. A mechanikai energia-megmaradás törvényének alkalmazása.
A teljesítmény és ha- A teljesítmény és hatásfok fogalma, kiszámítása.
tásfok
Pontrendszerek dinamikája
Pontrendszer leírása
Pontrendszer fogalma. Belső erők, külső erők. Zárt rendszer. Pontrendszer dinamikai leírásának alapelvei.
Ütközések
Ütközések jellemzése. A tökéletesen rugalmatlan ütközés. A tökéletesen rugalmas ütközés. Valódi ütközések.
Tömegközéppont
Tömegközéppont meghatározása két tömegpont, több tömegpont, és
kiterjedt test esetén. Tömegközéppont mozgásának tétele. Pontrendszerre vonatkozó lendület- és munkatétel.
Körmozgás és bolygómozgás
Körmozgás dinamiká- A dinamika alapegyenletének alkalmazása egyenletes és egyenletesen
ja
változó körmozgásra. A centripetális erő.
Bolygómozgás kine- Az ellipszis matematikai leírása. A bolygómozgás Kepler-féle törvématikája
nyei.
Forgatónyomaték és perdület
Merev test egyensúlya Merev test fogalma. Merev testre ható erők eredője. Súlyvonal, súly216
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Tartalmak
pont. Tengellyel rögzített merev test egyensúlyának feltétele. Forgatónyomaték. Merev test egyensúlyának feltétele. Egyensúlyi helyzetek. Egyszerű gépek.
A forgómozgás leírása A merev test forgási mozgási energiája. A tehetetlenségi nyomaték.
A perdület fogalma, perdület-tétel. A tisztán gördülés fogalma és feltétele. Analógia a haladó- és a forgómozgás között.
Továbbhaladás feltételei
 Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Tárja fel a megfigyelt jelenség ok-okozati hátterét.
 Tudja helyesen használni a tanult mechanikai alapfogalmakat (tehetetlenség, sebesség, gyorsulás, tömeg, erő, erőtörvények, lendület, munka, energia, teljesítmény, hatásfok, tömegközéppont, forgatónyomaték, perdület).
 Értse a mechanika alaptörvényeit, és tudja felhasználni azokat mozgásokkal kapcsolatos problémák és más összetett események magyarázatára és megoldására.
Értse és tudja felhasználni a megmaradási törvényeket.
 Legyen képes egyszerű, mechanikai feladatok megoldására a tanult alapvető összefüggések segítségével. Ismerje és használja a tanult fizikai mennyiségek mértékegységeit.
 Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerűségek érvényesülésére a természetben, a technikai eszközök esetében. Tudja a
tanult mértékegységeket a mindennapi életben is használt mennyiségek esetében
használni.
 Legyen képes a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és táblázatgyűjteményből kiválasztani, a formulákat értelmezni.
 Képes legyen interneten a témához kapcsolódó érdekes és hasznos adatokat, információkat gyűjteni.
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10. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 Az anyag háromféle halmazállapotának jellemzése és értelmezése molekuláris alapon.
 A nyugvó folyadék belsejében uralkodó nyomás leírása. A folyadék szabad felszíne és a felületén ható erő közötti kapcsolat feltárása. A nyomáskülönbségen alapuló eszközök működésének megismerése. Folyadékok felületi sajátosságainak, törvényszerűségeinek megértése.
 Az „ideális” gáz absztrakt fogalmának megértése a konkrét gázokon végzett kísérletek tapasztalatainak általánosításaként. Az általános érvényű fizikai fogalmak kialakítására, a törvények lehető legegyszerűbb matematikai megfogalmazására való
törekvés bemutatása az abszolút hőmérsékleti skála bevezetése kapcsán. Az állapotjelzők, állapotváltozások megértése, szemléltetése p-V, p-T, V-T állapotsíkon.
(Matematikai kompetencia)
 Következtetések az anyag láthatatlan mikroszerkezetére makroszkopikus mérések,
összetett fizikai kísérletek alapján. Makroszkopikus termodinamikai mennyiségek,
jelenségek értelmezése a részecskemodell segítségével.
 Hőtan I. főtétele mint az energiamegmaradás törvényének konkrét megfogalmazása. Alkalmazása nyílt-, és körfolyamatokra.
 A halmazállapot-változások kvantitatív összefüggéseinek megismerése és azok értelmezése az anyag szerkezetére vonatkozó egyszerű modell segítségével.
 A fizikai modellek érvényességi körének, ill. annak bővítési lehetőségeinek bemutatása a hullámterjedés értelmezése során. Az általános fogalmak alkalmazása egyszerű, konkrét esetekre. Kapcsolatteremtés a hullámjelenségek (a hang) érzékileg
tapasztalható tulajdonságai és fizikai jellemzői között. A fizikai tapasztalatok, kísérleti tények értelmezése modellek segítségével, a modell és a valóság kapcsolatának megértése.
 Kiegészítő anyagok gyűjtése könyvtári és a számítógépes hálózati források felhasználásával. (Hatékony önálló tanulás és digitális kompetencia)
Témakörök
Tartalmak
Folyadékok és gázok tulajdonságai
Halmazállapotok
A kémiai anyagok háromféle halmazállapotának (szilárd, folyadék,
gáz) tulajdonságai molekuláris felépítettségük alapján. A plazmahalmazállapot kvalitatív leírása.
Hidrosztatikai nyomás A nyomás, Pascal-törvény. Nyugvó folyadék szabad felszíne. A hidrosztatikai nyomás, közlekedőedények vizsgálata. A hidrosztatikai
paradoxon értelmezése. A légnyomás mérése, barométerek. Felhajtóerő folyadékokban és gázokban. Testek úszása, lebegése, elmerülése folyadékokban és gázokban. Szilárd testek és folyadékok sűrűségének meghatározása Arkhimédész törvénye alapján. Nyomáskülönbségen alapuló eszközök.
Molekuláris erők fo- A kohézió és az adhézió jelensége. A folyadék felszínének viselkelyadékokban
dése. A felületi feszültség, felületi energia. A felületi jelenségek molekuláris értelmezése. Kapilláris jelenségek.
Hőtan
A termikus kölcsönha- A hőmérséklet fogalma, mérése. Hőmérsékleti skálák és összehasontás
lításuk. Szilárd testek hőtágulása: vonalmenti, felületi, térfogati. Fo218
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Tartalmak
lyadékok hőtágulása. A víz hőtágulásának „rendellenes” viselkedése.
Kalorimetria
A hőmennyiség fogalma. Szilárd testek és folyadékok hőkapacitása,
fajhője, mólhője. Termikus kölcsönhatások vizsgálata (halmazállapot-változás nélkül).
Gázok állapotváltozá- Állapotjelzők (hőmérséklet, térfogat, nyomás, anyagmennyiség).
sai
Boyle–Mariotte és Gay–Lussac-törvények, Kelvin-féle hőmérsékleti
skála. Az ideális gáz fogalma. Az egyesített gáztörvény, a gázok
állapotegyenletei. Speciális állapotváltozások értelmezése és ábrázolása p–V, p–T, V–T állapotsíkon.
Molekuláris hőelmélet Az anyag molekuláris szerkezetének bizonyítékai: súlyviszonytörvéalapjai
nyek, Avogadro-törvény. Az atomok és molekulák mérete. Az „ideális gáz’’ és modellje. A makroszkopikus termodinamikai mennyiségek (nyomás, hőmérséklet) és speciális állapotváltozások értelmezése a részecskemodell alapján.
A hőtan I. főtétele
A belső energia fogalmának általánosítása. A belső energia meghatározása, néhány ekvivalens összefüggés megadása. A szabadsági fok
fogalma, ekvipartíció-tétel.
A belső energia megváltoztatása munkavégzéssel, melegítéssel. Az
energia-megmaradás törvényének általános megfogalmazása – I.
főtétel. Gázok állapotváltozásainak (izobár, izoterm, izochor és adiabatikus folyamat) kvantitatív vizsgálata az I. főtétel alapján, a gázok
fajhői.
Körfolyamatok
A hőtan első főtételének alkalmazása körfolyamatokra. Hőerőgépek
hatásfoka.
A hőtan II. főtétele

A természeti folyamatok iránya. Megfordítható és nem megfordítható folyamatok. Hőmérséklet-változások vizsgálata spontán hőtani
folyamatok során. A II. főtétel megfogalmazása.
Fázisátalakulások
Halmazállapotok és szilárd testek fázisainak megváltozása. A fázisátalakulási hőmérséklet és fázisátalakulási hők értelmezése. Olvadás–fagyás, forrás/párolgás–lecsapódás, szublimáció jellemzése.
Fázisátalakulások energetikai vizsgálata, olvadáshő, párolgáshő. A
túlhűtés és túlhevítés jelensége. Telített és telítetlen gőzök. A forrás
értelmezése. A kritikus állapot.
Hőterjedés
A hőterjedés módjai: hővezetés, hőáramlás, hősugárzás.
Rugalmasságtan és rezgések
Szilárd testek alakvál- A rugalmas megnyúlás leírása, nyújtási diagram. Húzó-nyomó erők
tozásai
Hooke- törvény. A rugalmas megnyúlás molekuláris értelmezése. A
rugalmas energia.
A harmonikus rezgőmozgás kísérleti vizsgálata. A rezgést jellemző
Mechanikai rezgés
mennyiségek. Newton II. törvényének alkalmazása a rugón lévő testre. Harmonikus rezgőmozgás származtatása egyenletes körmozgásból vetületi mozgásként. A kitérés, sebesség és gyorsulás időfüggvényei. A rezgésidő kiszámítása. A rezgés energiája, energiamegmaradás. A matematikai és a fizikai inga kísérleti és elméleti
vizsgálata. A rezgést befolyásoló külső hatások következményei
(csillapodás, kényszerrezgések, rezonancia, csatolt rezgések kísérleti
vizsgálata).
Hullámok, hangtan
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Mechanikai hullámok A hullám, mint a közegben terjedő rezgésállapot. Mechanikai hulláleírása
mok típusai a hordozó közeg dimenziószáma alapján. A hullámot
jellemző mennyiségek: hullámhossz, periódusidő, terjedési sebesség.
A harmonikus hullám.
Hullámjelenségek
Longitudinális és transzverzális hullám, polarizáció. Hullámjelenségek kísérleti vizsgálata gumikötélen és hullámkádban. Hullámok
találkozása, visszaverődése. Felületi hullámok visszaverődésének és
törésének kísérleti vizsgálata és értelmezése a hullámterjedés Huygens-féle elve alapján. Snellius–Descartes törési törvény. Interferencia, elhajlás, a hullámterjedés Huygens–Fresnel-féle elve. Állóhullámok kialakulása kötélen, a hullámhossz és kötélhossz kapcsolata.
A hang hullámtulaj- A hang keletkezése, terjedése közegben. A hétköznapi hangtani fodonságai
galmak fizikai értelmezése: hangmagasság, hangerősség, alaphang,
felhangok, hangszín, hangsor, hangköz. Az emberi fül felépítése.
Hangtani állóhullám, a hangsebesség mérése. A hang energetikai
jellemzése, a decibelskála. Doppler-jelenség és alkalmazásai, fejhullám. Infrahang, ultrahang, és alkalmazásaik.
Témakörök
Elektrosztatika
Elektrosztatikus
és mezők

Tartalmak (nívócsoport)

erők Az elektromos töltés fogalma. Elektromos vezetők és szigetelők. Az
elektromos megosztás jelensége. Coulomb-törvény. Az elektromos
mező fogalma, elektromos térerősség. Elektromos erővonalak. Ponttöltés mozgása elektromos mezőben. Vezetők elektrosztatikus
egyensúlyban (csúcshatás, Faraday-kalitka).
Elektromos potenciál
Az elektromos potenciális energia. Az elektromos potenciál fogalma. Elektromos feszültség. Összefüggés az elektromos térerősség és
a potenciál között. Az energia-megmaradás törvényének alkalmazása mozgó töltésekre. Ekvipotenciális felületek. A kapacitás fogalma.
Síkkondenzátor kapacitása. Kondenzátorok kapcsolása. Szigetelők
(dielektrikumok) szerepe. A polarizáció jelensége. Kondenzátorokban tárolt energia.
Elektromos áramok és áramkörök
Az elektromos áram és Az elektromos áram fogalma. Az elektromotoros erő fogalma. Az
az ellenállás
elektromos ellenállás és az elektromos vezetőképesség fogalma.
Ohm-törvény. Áramvezetés félvezetőkben. Az elektromos ellenállás
hőmérséklet függése. Az áramsűrűség, a fajlagos ellenállás és a fajlagos vezetőképesség fogalma. Joule-hő. Az elektromos teljesítmény. Fogyasztók teljesítményének kiszámítása.
Egyenáramú áramkö- Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások. Kirchhoffrök
törvények.
Árammérő és feszültségmérő műszerek kapcsolása. A lakásokban
működő elektromos hálózatok, az elektromos energia-fogyasztás
kiszámítása. Érintésvédelem, az elektromos áram élettani hatása.
Elektrokémia
Az elemi töltés fogalma. Millikan-kísérlet. Az elektrolízis alapjelenségei. Az elektrolízis Faraday-törvényei. Az elektrokémiai egyenérték. Galvánelemek és akkumulátorok. Újratölthető elemek. Telepek
elektromotoros ereje és belső ellenállása.
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Magnetosztatika
Mágneses erők és me- Mágneses alapjelenségek állandó mágnesekkel. A mágneses mező
zők
fogalma. Mágneses erővonalak. A Föld mágnessége. Áramjárta
egyenes vezetőre ható erő mágneses térben. Mozgó ponttöltésre ható
mágneses erő (Lorentz-erő). A mágneses indukcióvektor fogalma. A
mágneses tér kísérleti vizsgálata magnetométerrel. Elektromosan
töltött részecskék általános mozgása homogén mágneses térben.
Mágneses dipólusok. Galvanométerek. A mágneses fluxus fogalma.
Mágneses anyagok.
A mágneses erőtér Árammal átjárt vezetők (hosszú egyenes vezető, köráram, szolenoid,
forrása
toroid) mágneses tere. Árammal átjárt vezetők kölcsönhatása. Az
egyenáramú motor működésének elve. A vasmag szerepe elektromágneses tekercsekben, mágneses hiszterézis.
Elektromágneses indukció
Indukciós jelenségek
A mozgási indukció jelensége. Az indukált feszültség. Elektromos
generátorok. A nyugalmi indukció jelensége. Faraday-törvény.
Lenz-törvény. Örvényáramok. A transzformátor működésének elve.
A transzformátorok gyakorlati alkalmazásai. A kölcsönös indukció
jelensége. Az önindukció jelensége. Az önindukciós tekercs energiája, a mágneses mező energiasűrűsége.
Váltakozó
áramú Váltakozó feszültség kísérleti előállítása, váltófeszültség, váltóáram
áramkörök
fogalma és jellemzése. Effektív feszültség, effektív áramerősség
fogalma és mérése. Egyszerű váltakozó áramú körök. Rezonancia
jelenségek.
Elektromágneses hul- Gyorsuló töltések által keltett elektromágneses hullámok. Antennák.
lámok
Az elektromágneses színkép. Az elektromágneses hullámok sebessége vákuumban és anyagi közegekben. A vákuumban terjedő elektromágneses hullámok jellemzői.
Továbbhaladás feltételei
 Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből arra következtethetünk, hogy az anyag atomos szerkezetű.
 Ismerje a folyadékok belsejében és felületén érvényes törvényeket. Tudja értelmezni a nyomáskülönbségen alapuló eszközök működését
 Ismerje fel, hogy a termodinamika általános törvényeit – az energia-megmaradás
általánosítása (I. főtétel), a spontán természeti folyamatok irreverzibilitása (II. főtétel) – a többi természettudomány is alkalmazza, és ezt tudja egyszerű példákkal illusztrálni.
 A kinetikus gázmodell segítségével tudja értelmezni a gázok fizikai tulajdonságait,
értse a makroszkopikus rendszer és a mikroszkopikus modell kapcsolatát.
 Ismerje fel a mindennapi életben a tanult hőtani jelenségeket és képes legyen azokat értelmezni.
 Ismerje a rezgések és a hullámok fizikai jellemzőit. Ezeket tudja alkalmazni hangtani jelenségek értelmezésére.
 Legyen képes egyszerű hőtani feladatok megoldására a tanult alapvető összefüggések segítségével.
 Ismerje az elektromos töltés fogalmát, az elektrosztatikus mező tulajdonságait, a
töltések közötti kölcsönhatást.
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Ismerje az elektromos potenciál és feszültség fogalmát, értse a kondenzátorok töltéstároló képességének fizikai hátterét, ismerje fel, hogy energiát elektromos mező
formájában is tárolhatunk.
Ismerje a kapcsolatot az áramvezető anyagok esetén a feszültség és az áramerősség
között. Egyszerű modellek segítségével legyen képes leírni az áramvezetés mechanizmusát fémekben és félvezetőkben, illetve értse, hogy miért nem vezetik az áramot a szigetelők.
Tudjon biztonságosan áramerősséget és feszültséget mérni. Tudja, mi a rövidzárlat
és mik a hatásai, különös tekintettel a háztartásban előforduló esetekre.
Ismerje az állandó mágnesek tulajdonságait és kölcsönhatásaikat, beleértve a Föld
mágneses viselkedését is.
Ismerje az elektromágnesek előnyeit.
Ismerje az elektromágneses indukció speciális eseteit, és az indukció általános törvényszerűségeit is. Értse a váltakozó áramok előállítását.
Ismerje az elektromágneses hullámok tulajdonságait, és tudja megkülönböztetni az
elektromágneses színkép egyes részeit.
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11. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 Az elektromos és mágneses erőtér fizikai fogalmának kialakítása, az erőtér jellemzése fizikai mennyiségekkel. Az anyagok csoportosítása elektromos vezetőképességük alapján (vezetők, félvezetők, szigetelők).
 Az elektromosságtani fizikai ismeretek alkalmazása a gyakorlati életben (érintésvédelem, baleset-megelőzés, energiatakarékosság). (Szociális és állampolgári
kompetencia)
 A gépkocsikban, mobiltelefonokban használatos újratölthető akkumulátorok működése fizika-kémiai alapjainak ismerete. Az anyag- és energiamegmaradási törvények teljesülésének felismerése elektrokémiai folyamatokban.
 A mágnesezhető és nem mágnesezhető anyagok felismerése. A Föld mágneses terének ismerete. Az elektromos és a mágneses mező közötti azonosságok és különbségek felismerése. Az állandó mágnesekkel és az elektromágnesekkel keltett
mágneses mezők összehasonlítása.
 Az elektromos motorok és a generátorok működési elvében megfigyelhető reciprocitás elvének felismerése. Annak tudatosítása, hogy a modern társadalmak az
élet minden területén felhasználják az elektromágnességből adódó lehetőségeket.
A látható fény és az elektromágneses hullámok közötti kapcsolat felismerése, az
elektromágneses hullámok széles körű gyakorlati alkalmazásának ismerete.
 A geometriai optika és a fizikai optika leírásmódjában meglévő különbségek felismerése, a kétféle modell felhasználási körének megkülönböztetése. A környezetünkben meglévő optikai eszközök működési elvének, felhasználási lehetőségei
határának ismerete.
 Könyvek, folyóiratok, valamint az Internet segítségével a tananyaghoz kapcsolódó
újabb ismeretek felkutatása, megértése, feldolgozása, prezentáció formájában történő bemutatása. (Hatékony önálló tanulás és digitális kompetencia)
 A fizikai tapasztalatok, kísérleti tények értelmezése modellek segítségével, a modell és a valóság kapcsolatának megértése. A fizikai valóság különböző szempontú
megközelítése – az anyag részecske- és hullámtulajdonsága. Fizikatörténeti kísérletek szerepének elemzése az atommodellek fejlődésében. (Esztétikai kompetencia) Számítógépes szimulációs és szemléltető programok felhasználása a modern
fizika közvetlenül nem demonstrálható jelenségeinek megértetéséhez. (Digitális
kompetencia) Hipotézis, tudományos elmélet és a kísérletileg, tapasztalatilag igazolt állítások megkülönböztetése. Érvek és ellenérvek összevetése egy-egy problémával kapcsolatban (pl. a nukleáris energia hasznosítása kapcsán). A tudomány
és áltudomány közti különbségtétel. A sajtóban megjelenő fizikai témájú aktuális
kérdések kritikai vizsgálata, elemzése. (Szociális és állampolgári kompetencia)
Kapcsolatteremtés az atomfizikai ismeretek és korábban a kémia tantárgy keretében tanult atomszerkezeti ismeretek között. (Természettudományos kompetencia:
koordináció a kémiával)
 Kapcsolatteremtés, szintéziskeresés a gimnáziumi fizika tananyag különböző jelenségei, fogalmai, törvényszerűségei között. Kitekintés az aktuális kutatások irányába a csillagászat, az űrkutatás és a részecskefizika témaköréhez kapcsolódóan
(ismeretterjesztő Internet-anyagok felhasználásával). (Digitális és hatékony önálló
tanulás kompetencia)
Témakörök
Fénytan

Tartalmak
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Témakörök
Tartalmak
A fény visszaverődése Hullámfrontok, fénysugarak. Huygens-elv. A fény visszaverődése.
és törése
A fény törése. Snellius-Descartes-törvény. Fermat-elv. Teljes viszszaverődés. Polarizáció visszaverődés következtében. A képalkotás
fogalma (valódi és látszólagos képek).
Síktükrök képalkotása. Gömbtükrök képalkotása. A nagyítás fogalma. Fénytörés gömbfelületen. Vékony lencsék képalkotása. A dioptria fogalma.
Optikai eszközök
Lencserendszerek működési elve, képalkotásuk. Fényképezőgépek.
Az emberi szem működése. Az egyszerű nagyító. Fénymikroszkóp
modellje. Távcsövek. Tükrök és lencsék képalkotási hibái.
Fényinterferencia
és Az interferencia fogalma (erősítés, gyengítés feltételei). Kétréses
fényelhajlás
interferencia. Többréses interferencia. Interferencia vékony rétegeken. A fényelhajlás jelensége. Huygens-Fresnel-elv. Elhajlás résen.
Elhajlás optikai rácson. Holográfia.
Modern fizika
A kvantumfizika előz- A hőmérsékleti sugárzás és különböző értelmezései. Planck elméleményei és a foton fo- te. A fényelektromos jelenség. A foton fogalma, a fény részecskegalma
természete. Fotocella, napelem, gyakorlati alkalmazások. Röntgensugárzás létrehozása. Compton-szórás. Elektron-pozitron megsemmisülés. Párkeltés. Az elektromágneses sugárzás kettős természete.
Az elektron kettős ter- Az elektron mint részecske. Elektroninterferencia, elektronhullám.
mészete
A De Broglie-féle hullámhossz. Hullám-részecske kettős természet.
Anyaghullámok. A Davisson-Germer-kísérlet. Elektronmikroszkópok. Az alagúteffektus. A Heisenberg-féle határozatlansági elv. A
komplementaritási elv.
Atommodellek
Izzó gázok színképe. Korai atommodellek. A hidrogén atom Bohrmodellje. Diszkrét energiaszintek. A vonalas színkép magyarázata.
Kvantummechanikai atommodell. Hullámfüggvények és kvantumszámok. A Pauli-féle kizárási elv és az elemek periódusos rendszere.
Elektron energiaszintek szilárdtestekben. Vezetők, félvezetők és
szigetelők sávszerkezete. Lézerek és alkalmazásaik.
Magfizika
Az atommag szerkeze- Az atommagok összetétele. Rutherford-szórás, az atommagok mérete
te. Az atommag tömege és kötési energiája. Tömegdefektus. A nukleáris kölcsönhatás jellemzése. Az atommag cseppmodellje. Az
atommag héjmodellje.
A radioaktivitás
Radioaktív bomlás és felezési idő. A radioaktív bomlás fajtái: az
alfa-, béta- és gamma-bomlás jellemzése. Az aktivitás fogalma, időbeli változása. Radioaktív sugárzás környezetünkben, a sugárvédelem alapjai. A természetes és mesterséges radioaktivitás gyakorlati
alkalmazásai.
Maghasadás
A maghasadás jelensége, láncreakció, sokszorozási tényező. Atombomba, atomerőmű, az atomenergia felhasználásának előnyei és
kockázata. Magreakciók.
Magfúzió
A magfúzió jelensége, a csillagok energiatermelése, a hidrogénbomba. A fúziós reaktor építésének nehézségei.
Asztrofizika
Kozmikus környeze- A csillagok születése, fejlődése és pusztulása. Csillagtípusok. A
tünk
Nap. A Hold. A Naprendszer bolygói. Üstökösök, meteorok.
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Témakörök

Tartalmak

Tájékozódás az égbol- A csillagok és a Nap mozgása az égbolton. Az ekliptika és az égi
ton
egyenlítő az éggömbön. Csillagképek az éjszakai égbolton.
Kozmológia alapjai
A világegyetem szerkezete. Az Univerzum tágulása. Hubbletörvény. Ősrobbanás-elmélet. A világegyetem és a Naprendszer kialakulásának története.
Űrkutatás
A világűr megismerése, a kutatás irányai. Az űrhajózás története.
Rendszerező összefoglalás
Továbbhaladás feltételei
 Ismerje a geometriai optika alapvető törvényszerűségeit, ezeket tudja alkalmazni
különböző optikai eszközök működésének leírásakor.
 Értse a fény interferenciájának és elhajlásának tulajdonságait, ismerje a rés, a kettős rés és a rács elhajlási képét.
 Ismerje a látható fény különböző hullámtulajdonságait, értse, hogy ezeket a hullámtulajdonságokat milyen kísérletekkel, mérésekkel állapíthatjuk meg.
 Ismerje a kvantumfizika megszületéséhez vezető kísérleti tapasztalatokat.
 Értse a fény kettős természetét igazoló jelenségeket, ismerje a foton alapvető tulajdonságait.
 Értse az elektron részecske-hullám kettős természetét, ismerje az elektron hullám
alapvető tulajdonságait.
 Ismerje az atomelmélet fejlődésében fontos szerepet játszó fizikatörténeti kísérleteket. Legyen tisztában a fontosabb atommodellek főbb sajátosságaival.
 Ismerje az atommag összetételét, alapvető fizikai tulajdonságait. Értse az atommag
cseppmodellként, illetve héjmodellként történő leírását, ismerje ezeknek a modelleknek az igazságtartalmát, továbbá a hiányosságait is.
 Ismerje a radioaktív sugárzások fajtáit és ezek jellemzőit, a természetes és mesterséges radioaktivitás szerepét életünkben (veszélyek és hasznosítás).
 Ismerje a magátalakulások főbb típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek
felhasználási lehetőségeivel. Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös tekintettel a
környezeti hatásokra.
 Legyenek ismeretei a csillagászat alapvető eredményeiről, legyen képes tájékozódni az éjszakai égbolton. Ismerje az Univerzum és a Naprendszer kialakulásának
történetét, legyen tisztában a világmindenség szerkezetével. Ismerje az űrhajózás
elméleti és gyakorlati jelentőségét.
 Ismerje az alapvető részecskéket és kölcsönhatásokat leíró Standard Modellt, tudjon a jelenleg is folyó részecskefizikai kutatások irányáról.
 A gimnázium utolsó osztályában a korábbi évek tananyagának és a modern fizika
elemeinek szintetizálásával körvonalazódnia kell a diákokban egy korszerű természettudományos világképnek. Tudatosodnia kell a tanulókban, hogy a természet
egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja. A fizika legáltalánosabb törvényei a kémia, biológia, földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén is érvényesek.

225

FIZIKA TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
NÍVÓCSOPORT
7-11. osztály
Amikor a tehetségről beszélünk, számolunk azzal a megállapítással, hogy nem a komplex,
nem egységesen definiálható tulajdonságcsoport fejlesztését tartjuk szem előtt, hanem olyan
tulajdonság-együttest, amely a tanulókat a társadalmilag hasznos tevékenységeknél az átlagosnál jóval magasabb színvonalú munka végzésére teszi képessé. A tanterv számol azzal,
hogy tehetségígéretek, tehetségre utaló jegyek a kiindulási alapok, de a meglévő tulajdonságok egy vagy több területen az átlagosnál jobban, hatékonyabban fejleszthetők.
A tehetségfejlesztés tanterve figyelembe veszi azt is, hogy a tanulók között vannak csodálatos
képességgel rendelkezők, és lassan érők, korán és későn specializálódók, versengőek és viszszahúzódóak, és ezért a középiskola – a családdal, kortársakkal, az oktatásirányítással együtt
– segíti a tehetség-ígéretek, tehetségesek fejlődését, alakítja kompetenciájukat úgy, hogy meg
tudjanak felelni a társadalmi elvárásoknak, valamint tudják kompenzálni a környezeti hiányokat.
Évszádos hagyományai vannak hazánkban a tehetségek felkutatásának és a tehetségsegítésnek. Az egyéni tehetség más-más formában nyilvánul meg, minden tehetség-ígéret, tehetség
más-más indíték, motiváció, érdeklődés, tanulmányi versenyen elért eredmény, egyéb eredményei alapján kíván bekerülni abba az intézménybe, ahol tehetségfejlesztés segíti a fejlődését, biztosítja a tartósan kimagasló eredmény elérését, a személyiségének tudatos fejlesztését,
a kompetenciáinak fejlesztését és a képességek, készségek rendkívül változatos keverékének
kialakítását.

1. CÉLOK ÉS FELADATOK
A fizikai tudományokkal való megismerkedés első időszakában a tantárgyi szocializáció az
egyik cél. A diákok vegyék észre a fizikatudomány szépségét, érdekes, első látszatra értelmezhetetlen jelenségek megmagyarázására való alkalmasságát, értékeljék az emberi erőfeszítés tudományos eredményeit.
Célunk, hogy a tanulók szerezzenek ismereteket a fizikai tudományok problémamegoldó szerepéről, saját módszeréről, eszközeiről. A diszciplináris alapokat ismerje meg, egyszerűbb
számítási műveleteket tudjon elvégezni. Kedvelje meg a természet megismerésének feladatait,
legyen figyelme a valóság fizikai szemlélésére.
Kitartó módon törekedjen elmélyedni adott probléma fizikai értelmezésére, annak történeti
előzményeire, keresse maga is a fellelhető információkat, más szakirodalmi, irodalmi háttér
megismerésére is irányuljon a figyelme. Tudjon megnyilatkozni mások előtt fizikai témában,
használja a fizika nyelvét szakszerűen. Legyen nyitott a fizikai gondolkodásmód más területen való hasznosítására és keresse azokat az irodalmi, művészeti, gazdasággal kapcsolatos
alkotásokat, beszámolókat, cikkeket, melyek életkörülményeink, lehetőségeink jobbításáról
szólnak. Legyen fogékony azon vonatkozások észrevételére, melyek az egyetemes kultúra, a
környezeti kultúra, az információs kultúra, az egészség vonatkozásában előkerülnek. Sajátítsa
el a fizikai nyelvezet helyes használatát a tanultaknak megfelelően, hasznosítsa a matematikában tanult műveleti tudását, vegye észre a fizika egész társadalomban érvényesülő fontos sze226

repét, a környezet formálásában betöltött jelentőségét. Keressen kapcsolatot a művészet és a
fizika világa között, a tudósok életéből és munkásságuk nyomán a művészetben megörökített
események kapcsán. A fizika informatikát megalapozó szerepét ismerje fel, legyen képessége
észrevenni és rácsodálkozni a technika és a fizika által létrehozott mindennapi eszközök,
életmódformáló tárgyakra folyamatokra. Az emberi tevékenység, a sport fizikai vonatkozásait
vegye észre, az emberre is vonatkozó természeti törvények betartására fejlesszen ki érzéket,
állandó figyelmet.
A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű
fizikai világkép kialakítása, a természettudományos kompetencia fejlesztése. E mellett különböző mértékben feladata a többi kulcskompetencia fejlesztése is.
A gimnáziumban a fizikai jelenségek közös megfigyeléséből, kísérleti tapasztalatokból kiindulva juttatjuk el a tanulókat az átfogó összefüggések, törvényszerűségek felismeréséhez.
Mindehhez a tanári előadás és bemutató mellett a gyerekek aktivitására és motivációjára építő
egyéni és csoportos ismeretszerzés módszerei alkalmasak. A diákokkal láttatjuk a természet
szépségét és a fizikai ismeretek hasznosságát. Tudatosuljon bennük, hogy a korszerű természettudományos műveltség a sokszínű egyetemes emberi kultúra kiemelkedően fontos része.
Diákjainkban tudatosítani kell, hogy a fizikai ismeretek alapozzák meg a műszaki tudományokat és teszik lehetővé a technikai fejlődést, közvetlenül szolgálva ezzel az emberiség
életminőségének javítását. A tudás azonban nemcsak lehetőségeket kínál, felelősséggel is jár.
Az emberiség jövője döntően függ attól, hogy a természeti törvényeket megismerve beilleszkedünk-e a természet rendjébe. A fizikai ismereteket természeti környezetünk megóvásában is
hasznosítani lehet és kell, ez nemcsak a tudósok, hanem minden iskolázott ember közös felelőssége és kötelessége.
A középiskolában az ismeretszerzés döntően induktív módon történik. A tanulók tudásának és
absztrakciós képességének fejlődésével azonban mód nyílik a természettudományos ismeretszerzés másik módszerének, a dedukciónak a megismertetésére is. Az ismert törvényekből
kiindulva, következtetésekkel (a fizikában általában matematikai, gyakran számítógépes módszerekkel) jutunk új ismeretekhez, amelyeket azután, ha szükséges, kísérletileg is igazolunk.
A diákok többségében tizenéves korban felébred az igény, hogy összefüggéseiben lássák és
értsék a természeti környezet jelenségeit, törvényeit. Ezt az érdeklődést felhasználva ismertetjük meg diákjainkkal a modellszerű gondolkodást. A modellalkotással a természet megismerésében döntő lényeglátás képességét fejlesztjük. A modellalkotást a humán és gazdasági tudományok is egyre elterjedtebben alkalmazzák, a módszer lényege a fizika tanítása során hatékonyan bemutatható.
A diákok érdeklődése a természeti jelenségek megértése iránt nem öncélú, igénylik és elvárják a fizikatanártól, hogy az „elméleti” ismeretek gyakorlati alkalmazását is megmutassa, eligazítson a modern technika világában.
A fizika tanítása során kiemelt figyelmet kell szentelni a többi természettudományos tantárgygyal, a matematikával és a technikai ismeretekkel való kapcsolatra.
A fizika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv alapján való tanítás célja részben az általánosan megfogalmazott célokkal esik egybe, részben ezeken túl az alábbi célok fogalmazhatók
meg:
A fizika egyes fejezeteinek a normál kerettanterv lehetőségeihez képest aprólékosabb, szakmailag igényesebb feldolgozása.
Több lehetőség és idő áll rendelkezésre a hatékonyabb problémamegoldó képesség fejlesztésére.
A gyakorlati, technikai alkalmazások széles körének megismertetése.
Lehetőség nyílik tanulói kísérletek és mérések elvégzésére.
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Az induktív módszerek mellett a deduktív módszerek tudatos kiaknázása az új ismeretek
megszerzése során.
A tehetséggondozás biztosítása, egyúttal szilárd alap nyújtása a felsőfokú továbbtanuláshoz.
A tanórán kívüli szakirányú önművelődés iránti fokozottabb igény, érdeklődés felkeltése és az
ehhez szükséges alapok biztosítása.

2. KULCSKOMPETENCIÁK
A kulcskompetenciák általános fejlesztési területei és lehetőségei:
Anyanyelvi kommunikáció: A szóbeliség fejlesztése jelenik meg a saját elképzelések elmondása és feladatmegoldásra irányuló megbeszélések által, a kérdés és kritika megfogalmazásában. A szövegértés magas színvonala fontos a feladatmegoldásnál, otthoni önálló tanulásnál. Az írásbeli munka fejlődése várható a feljegyzések, órai vázlatok, beszámolók, előadásvázlatok, dolgozatok, mérési jegyzőkönyvek készítésénél. Képi információ feldolgozása történik képek, animációk, filmek értelmezésénél, ill. vázlatrajz készítésénél.
Idegen nyelvi kommunikáció: Idegen nyelvű szakkönyvek, folyóiratok, weboldalak ajánlása
fejlesztheti a diákok idegen nyelvi kommunikációját.
Matematikai kompetencia: A matematika a fizikát leginkább segítő tantárgy. A fizikai feladatok és problémák megoldása során felmerülő nehézségek leküzdése során a matematikai
képességek is fejlődnek. A fizika tartalmat ad a matematikai problémákhoz (mérési eredmények táblázatba rendezése, grafikon készítése, függvénykapcsolat felismerése, függvények
ábrázolása, jellemzése, algebrai kifejezések megalkotása, egyenletek rendezése, megoldása).
Természettudományos kompetencia: Ez a fizikatanítás alapfeladata. Fontos a többi természettudományos tantárggyal (kémia, biológia, természetföldrajz) való koordináció. A természettudományok határterületein mindenhol megjelenik a fizika mint alapozó diszciplína, sőt
ide tartozik a műszaki eszközökkel kapcsolatos alapvető kompetenciák fejlesztése is.
Digitális kompetencia: Fizikai mérések adatainak számítógépes feldolgozását, ábrázolását,
értékelését segíti a számítógép. A számítógép lehetőséget ad oktató programok, szimulációs
programok, oktató filmek használatára. Az internet hasznos kiegészítő információk megszerzéséhez ad lehetőséget.
Hatékony önálló tanulás: A tanári munka legfontosabb feladata, hogy a diákokat megtanítsuk tanulni. Ezt segíti elő a tankönyv otthoni használatának szorgalmazása, otthon elvégezhető egyszerű (balesetmentes) kísérletek, mérések, a beszámolók, kiselőadások készítése. Irányított önálló tanulást segíti a KöMaL mérési és számítási feladatainak megoldására buzdítás,
valamint a számítógép, ill. az internet használata.
Szociális és állampolgári kompetencia:
Kooperatív tanulás, csoportmunka során növelhető a diákok társas aktivitása. Mérőcsoportok
munkája során az egyéni képességekhez, adottságokhoz igazodó feladatvállalás a kívánatos.
Az együttmunkálkodás fejleszti a diákok konfliktuskezelési képességeit is. A természettudományok eredményeinek társadalmi alkalmazása során pozitív kép kerül felmutatásra. Fontos a
pozitív érzelmek erősítése. Ugyanakkor fontos bemutatni a természeti környezet állapota és az
emberi tevékenyég közötti kapcsolatot. Környezettudatos szemlélet kialakítása a kívánatos.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia:
A diákok kezdeményezőképessége fejleszthető önálló munkára, kutatásra szoktatással, pályamunkák elkészítésére való biztatással.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség:
Meg kell követelni a diákoktól, hogy mind szóbeli, mind írásbeli munkájuk az igényes, életkoruknak megfelelő színvonalú legyen. Erősíteni kell a természettudományok körében felfedezhető esztétikai élmények befogadásának képességét. Tudatosítani kell a diákokban, hogy a
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természet felfedezése és a művészeti alkotások megismerése egyaránt esztétikai élményre
vezet.

3. FEJLESZTÉSI FELADATOK
Énkép, önismeret: A fizikát jellemző gondolkodásmódot – a modellalkotást, a megfigyelésekből levonható következtetéseket, a tudatos kísérletezést – a tanulók kiválóan alkalmazhatják önmaguk megismerésére is, ami a középiskolás korosztály egyik legfontosabb célja és
törekvése. Ha a diákok tudatosan alkalmazzák az önismeret megszerzésekor a fizika módszereit, akkor nemcsak statikusan, hanem dinamikájában is képet alkothatnak magukról.
Európai azonosság, egyetemes kultúra: Tudatosítani kell, hogy a fizika és általában a természettudományok kultúránk része, a körülöttünk lévő világnak egyfajta megismerési módja.
A természet törvényeinek feltárásán tudósok munkálkodnak. Közülük különösen fontosak
számunkra a magyar, illetve európai fizikusok. A XX. század közepéig a tudósok még tudtak
önállóan sikeresen kutatni. Ma a tudomány frontvonalán egy témán sok – akár több ezer –
kutató dolgozik együtt. Az európai országok összefogásának köszönhetően a XXI. században
több, hatalmas kutatóintézet működik.
Gazdasági nevelés: Érdemes a tanulókban tudatosítani azt is, hogy a gazdasági élet főszereplői között, a pénzügyi, tőzsdei, és különösen a banki világban milyen sok fizikus végzettségű
szakember tevékenykedik sikeresen. A fizikában alkalmazott módszerek sikeresen működnek
a gazdasági életben, a banki, pénzügyi, tőzsdei folyamatok leírásában. Nemcsak arra kell felhívni a tanulók figyelmét, hogy a fizika módszereinek alkalmazása a saját meggazdagodásukhoz vezethet, hanem arra is, hogy a tudományos, illetve oktatási területen éppen a fizikus
végzettségű gazdasági, pénzügyi, banki vezetők támogatnak, szponzorálnak különböző pályázatokat a legnagyobb mértékben, forgatják vissza vagyonuk egy részét a tudományos munka
és az oktatás elősegítésére.
Környezettudatosságra nevelés: A fizika törvényei alapján működő technikai eszközeink
otthonossá, kényelmessé teszik életünket. A Föld ásványkincsei végesek. Az általunk okozott
környezetszennyezés olyan változásokat okozhat a természetben, amik hatással lehetnek életkörülményeinkre. A „fenntartható fejlődés”, mint lehetséges fejlődési folyamat megismertetése a diákokkal az iskola feladata. A jelen igényeit anélkül kell kielégíteni, hogy csökkentenénk a jövendő generációk lehetőségeit.
Tanulás tanítása: Az igényes tanulás lényeglátást és igaz összefüggések felismerését igényli.
A fizika tanulása mind a két képességet fejleszti. A fizikai jelenségek leírása során a tanulók
olyan képességeket sajátítanak el, amelyekkel képesek lesznek a lényegest lényegtelentől
megkülönböztetni. A fizikai feladatok megoldásával olyan gondolkodási módszereket ismernek meg, amelyek birtokában más jellegű problémákat is meg tudnak majd oldani.
Testi, lelki egészség: Számos tudományos és még több áltudományos hír jelenik meg olyan
hatásokról, melyek egészségünket veszélyeztetik. A valódi jelenségek testi egészségünkre
fejthetnek ki negatív hatást, az álhírekben szereplő ijesztgetések lelki egyensúlyunkat billenthetik ki. A fizika tudományának ismeretanyaga, de még inkább a módszertana segít eligazodni ezekben a hírekben és álhírekben. A fizika tudománya szép analógia segítségével szolgálhatja a tanulók testi-lelki egészségének fejlődését. A fény, illetve az elemi részecskék kettős
természete, vagyis a hullám-, illetve a részecskeszerű viselkedés párhuzamba állítható a test
és a lélek egymástól elválaszthatatlan működésével. Az ember egészsége csak akkor lehet
teljes, ha egyszerre törődik a testi és a lelki egészséggel, a kettő szorosan összefügg, ugyanúgy, mint az anyag duális viselkedése.
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire: Nagy hangsúlyt kell helyezni a fizika széleskörű gyakorlati alkalmazásaira. A diákokat meg kell ismertetni a hétköznapi életben használt technikai
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eszközök működésének elvi hátterével. Kritikai gondolkodást kell elsajátíttatni, mellyel képesek a diákok a tudományt az áltudománytól megkülönböztetni. Természettudományos ismeretekkel nagyobb az esélye a felelős, környezettudatos szemlélet kialakulásának. A fizikai jelenségek hátterében meghúzódó ok-okozati viszony egyfajta mintául szolgálhat a felnőtt ember életvezetésének.

4. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
Ismeretszerzési, -feldolgozási és -alkalmazási képességek
A tanuló tanúsítson érdeklődést a természet jelenségei iránt. Törekedjen azok megértésére.
Legyen jártas a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők megkülönböztetésében.
Tudja a megfigyelések, mérések, kísérletek során nyert tapasztalatokat rendezni, áttekinteni.
Legyen gyakorlott a jelenségek, adatok osztályozásában, csoportosításában, összehasonlításában, ismerje fel az összefüggéseket.
Legyen képes a kísérletek eredményeit értelmezni, azokból következtetéseket levonni és általánosítani. Ismerje a legfontosabb fizikai mennyiségek mérési módszereit. Megszerzett ismereteit tudja a szakkifejezések, jelölések megfelelő használatával megfogalmazni, leírni.
Tudja a kísérletek, mérések során nyert adatokat grafikonon ábrázolni, kész grafikonok adatait leolvasni, értelmezni, matematikai összefüggéseket megállapítani. Legyen gyakorlott vázlatrajzok, sematikus ábrák készítésében és kész ábrák, rajzok értelmezésében.
Legyen jártas az SI és a gyakorlatban használt SI-n kívüli mértékegységek, azok tört részeinek és többszöröseinek használatában.
Legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó, de nem feldolgozott jelenségeket értelmezni.
A környezet- és természetvédelmi problémák kapcsán tudja alkalmazni fizikai ismereteit,
lehetőségeihez képest törekedjék a problémák enyhítésére, megoldására.
Tudja, hogy a technika eredményei mögött a természet törvényeinek alkalmazása áll. Ismerje
fel a mindennapi technikai környezetben a tanult fizikai alapokat.
Ismerje a számítógép által kínált lehetőségeket a fizika tudományában és a fizika tanulásában.
Tudja, hogy a számítógépek hatékonyan segítik a fizikai méréseket, nagymértékben növelik a
mért adatok mennyiségét és pontosságát, segítik az adatok gyors feldolgozását. Számítógépes
szimulációs programok, gépi matematikai módszerek segítséget kínálnak a bonyolult fizikai
folyamatok értelmezéséhez, szemléltetéséhez. A számítógépek oktatóprogramokkal, animációs és szemléltető programokkal, multimédiás szakanyagokkal segítik a fizika tanulását. A
tanuló szerezzen alapvető jártasságot számítógépes oktatóprogramok, multimédiás oktatóanyagok használatában, legyen képes önálló prezentáció készítésére.
Váljon a tanuló igényévé az önálló és folyamatos ismeretszerzés.
Legyen képes önállóan használni könyvtári segédkönyveket, különböző lexikonokat, képletés táblázatgyűjteményeket fizikai ismereteinek bővítésére. Értse a megfelelő szintű természettudományi ismeretterjesztő kiadványok, műsorok információit, tudja összevetni azokat a tanultakkal. Tudja megkülönböztetni a médiában előforduló szenzációhajhász, megalapozatlan
„híradásokat” a tudományos értékű információktól. Tudja, hogy tudományos eredmények
elfogadásának a természettudományok terén szigorú követelményei vannak. Csak olyan tapasztalati megfigyelések tekinthetők tudományos értékűnek, amelyeket független források
sokszorosan igazoltak, a világ különböző laboratóriumaiban kísérletileg megismételtek, továbbá olyan elméletek, modellek felelnek meg a tudományos igényességnek, amelyek jól
illeszkednek a megfigyelésekhez, kísérleti tapasztalatokhoz.
A fizikai információk megszerzésére, az ismeretek önálló bővítésre gazdag lehetőséget kínál a
számítógépes világháló. Az interneten tudományos információk, adatok, fizikai ismeretter230

jesztő anyagok, érdekességek éppúgy megtalálhatók, mint a fizika tanulását segítő segédanyagok. A gimnáziumi tanulmányok során a tanulóknak meg kell ismerniük az interneten
történő információkeresés lehetőségét és technikáját.
Tájékozottság az anyagról, tájékozódás térben és időben
A gimnáziumi tanulmányok során tudatosulnia kell a tanulókban, hogy a természettudományok a világ objektív anyagi sajátosságait vizsgálják. Tudja, hogy az anyagnak különböző megjelenési formái vannak. Ismerje fel a természetes és mesterséges környezetben előforduló
anyagfajtákat, tulajdonságaikat, hasznosíthatóságukat. Legyen tájékozott az anyag részecsketermészetéről. Tudja, hogy a természet fizikai jelenségeit különböző érvényességi és hatókörű
törvények, elméletek írják le, legyen szemléletes képe ezekről.
Tudjon kísérleteket önállóan megtervezni és végrehajtani. Legyen tapasztalata a kísérleti és
mérőeszközök balesetmentes használatában.
Tudja, hogy a fizikai folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizika vizsgálódási területe a
nem látható mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy magában foglalja, mint a
csillagrendszerek évmilliók alatt bekövetkező változásait.
Ismerje fel a természeti folyamatokban a visszafordíthatatlanságot.
Tudja, hogy a jelenségek vizsgálatakor általában a Földhöz viszonyítjuk a testek helyét és
mozgását, de más vonatkoztatási rendszer is választható.
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről
Értse meg, hogy a természet megismerése hosszú folyamat, közelítés a valóság felé, a tudományok fejlődése nem pusztán ismereteink mennyiségi bővülését jelenti, hanem az elméletek,
a megállapított törvényszerűségek módosítását is, gyakran teljesen új elméletek születését.
A tanulóknak a megismert egyszerű példákon keresztül világosan kell látniuk a matematika
szerepét a fizikában. A fizikai jelenségek alapvető ok-okozati viszonyait matematikai formulákkal írjuk le. A fizikai törvényeket leíró matematikai kifejezésekkel számolva új következtetésekre juthatunk, új ismereteket szerezhetünk. Ezeket a számítással kapott eredményeket
azonban csak akkor fogadjuk el, ha kísérletileg is igazolhatók.
Tudja az egyetemes kultúrtörténetbe ágyazva elhelyezni a fizikai felfedezéseket, eredményeket, ismerje a jelentős fizikusok, feltalálók munkásságát, különös tekintettel a magyarokra.
Tudja konkrét példákkal alátámasztani a fizikának a gondolkodás más területeire, a technikai
fejlődésre gyakorolt hatását.

5. KÉPZÉSI TERV
A tehetségfejlesztő osztály fizika oktatása a 7. évfolyamtól kezdve a kerettanterv szerint folyik. A tantárgy iránt fokozott érdeklődést mutató tanulók a nívócsoportba kerülnek. Ebben a
csoportban lehetővé válik külön tanmenet alapján bizonyos témakörök tempósabb, aprólékosabb, elmélyültebb, szakmailag igényesebb feldolgozása.
Délutáni foglalkozásokat tanulói igény alapján indítunk.
A gimnáziumi oktatás utolsó évében csak fakultációs órák keretében, emelt szinten történik a
fizika oktatása, az emelt szintű érettségi követelményei alapján.
�

6. ÓRASZÁMOK
7. évf.

8. évf.

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.
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1

1

1

2

2

emelt szintű fakultáció
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7. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 Egyszerű mechanikai és hőtani jelenségek megfigyelése, a tapasztalatok önálló,
szóbeli összefoglalása
 A hétköznapi életben is használt fizikai szakszavak tartalmi pontosítása, az új
szakkifejezések szabatos használata.
 Mindennapi eszközökkel, házilag elvégezhető egyszerű mechanikai és hőtani kísérletek összeállítása, diák-kísérletgyűjtemények alapján, bemutatás és értelmezés
egyéni vagy csoportmunkában.
 Összefüggések felismerése egyszerű mechanikai és hőtani kísérletekben.
 Egyszerű mérések adatainak felvétele, táblázatba foglalása és grafikus ábrázolása,
az ábrázolt függvénykapcsolat kvalitatív értelmezése.
 Út és idő mérésen alapuló átlagsebesség-meghatározás elvégzése az iskolán kívül
(pl. gyaloglás, futás, kerékpár, tömegközlekedési eszközök).
 A tanult mechanikai és hőtani alapfogalmak és a mindennapi gyakorlat jelenségeinek összekapcsolása, egyszerű jelenségek magyarázata.
 Elemi számítások lineáris fizikai összefüggések alapján.
 Ismerkedés az iskolai könyvtár fizikával kapcsolatos anyagaival tanári irányítással.
Témakörök
Tartalmak (nívócsoport)
A testek néhány tulajdonsága
Rugalmas és rugal- Rugalmas és rugalmatlan anyagok vizsgálata, megkülönböztetése. A
matlan anyagok.
folyékony és szilárd testek térfogatának mérése mérőhengerrel. Azonos tömegű, különböző anyagú testek térfogatának mérése. A szilárd,
A testek térfogata.
A testek halmazálla- a folyékony és a légnemű halmazállapot megkülönböztetése alakjuk
és térfogatuk állandósága, illetve változósága alapján. A tömeg mérépota.
A testek tömege. A se digitális mérleggel vagy karos mérleggel. Azonos térfogatú, kütömeg és a térfogat lönböző anyagú testek tömegének mérése és összehasonlítása. A sűrűség értelmezése konkrét példákon. A sűrűség, a tömeg és a térfogat
közötti összefüggés.
kiszámítása, arányosságok felismerése és alkalmazása. Táblázatok,
A sűrűség.
grafikonok készítése, használata. Gyűjtőmunka, információkeresés
(pl. adattáblázatokból).
Fogalmak:
Anyag, anyagszerkezet, fizikai mennyiség.
Arányosság; rugalmasság (határa); térfogat, mérése, jele, mértékegységei; a szilárd, a folyékony és a légnemű halmazállapot; tömeg, mérése, jele, mértékegységei; sűrűség, kiszámítási módja, jele, mértékegységei.
A testek mozgása
Az út és az idő méré- Különböző testek (pl. játékautó) által megtett út mérése. Különböző
se.
időtartamok (pl. a pulzus mérése, a mozgó test által megtett út idejének) mérése stopperórával.
A sebesség.
A sebesség értelmezése konkrét példákon. Út-idő grafikon készítése
A változó mozgás.
Az átlag- és pillanat- és elemzése. A sebesség, a megtett út és a menetidő kiszámítása.
Az egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálatának értelmezése
nyi sebesség.
(pl. a lejtőn leguruló játékautó sebességváltozásának elemzése).
A szabadesés.
Az átlag- és pillanatnyi sebesség értelmezése konkrét példákon.
A szabadesés egyszerű kísérleti vizsgálatának értelmezése (pl.
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A dinamika alapjai
A testek tehetetlensége.
Az erő és a mozgásállapot megváltozása.
Az erő és mérése. Erő
– ellenerő.
A gravitációs erő és a
súly.
A súrlódási erő és a
közeg-ellenállási erő.
Két erő együttes hatása.
A munka.
Az energia.
Egyensúly a lejtőn.
A forgatónyomaték.

A nyomás
A szilárd testek nyomása. Pascal törvénye.
A hidrosztatikai nyomás; a közlekedőedények.
A légnyomás.
Nyomáskülönbségen
alapuló
eszközök.

Tartalmak (nívócsoport)
ejtőzsinórral végzett kísérlet alapján). Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.
Balesetvédelmi szabályok betartása.
Fogalmak
Változás, mozgás, kölcsönhatás.
Az út, az idő és jele, mértékegységei, grafikon, adattáblázat, egyenes
vonalú egyenletes mozgás, a sebesség, jele, mértékegységei, kiszámítási módja, a gyorsulás kvalitatív szintű értelmezése, változó mozgás,
szabadesés, Galilei munkássága.
Az erő és a mozgásállapot-változás közötti összefüggés értelmezése
konkrét példákon. Erőmérés. Az erő ábrázolása.
A gravitációs erő és a súly ábrázolása. Konkrét gyakorlati példák
elemzése. A súrlódási erő, közegellenállási erő szerepének vizsgálata
a közlekedésben. A balesetmegelőzés fontosságának igazolása.
Az egy testre ható erők együttes hatásának felismerése gyakorlati
példákon. Az egyensúly felismerése konkrét példákon.
A munka felismerése konkrét példákon. A munka, az erő és az elmozdulás kiszámítása. Mechanikai energiafajták felismerése természeti és
gyakorlati példákon.
A lejtőn levő test egyensúlyban tartásához szükséges erő mérése. A
lejtő gyakorlati alkalmazásainak felismerése.
Gyakorlati példák gyűjtése a forgatónyomatékra (pl. a csavar meglazítása). A forgatónyomaték kiszámítása. Az erő és erőkar kiszámítása. Az
emelő és a lejtő gyakorlati alkalmazásainak felismerése.
Olvasmányok feldolgozása (összefoglaló, prezentáció, kiselőadás
stb.): a modern autókban alkalmazott blokkolásgátlóról (ABS-ről), a
szélenergia hasznosításáról, tudósok munkásságáról.
Fogalmak
Anyag, kölcsönhatás, változás, energia.
Az erő jele és mértékegysége, az erő iránya, nagysága. Összefüggés
az erő és a mozgásállapot-változás között. Erő és ellenerő; súrlódási
erő, közegellenállási erő, eredő erő egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú erők összegezése esetén; munka, kiszámítási módja,
jele, mértékegysége; az energia elemi fogalma, jele, mértékegységei,
mechanikai energiafajták (rugalmas energia, mozgási energia, magassági
energia); az egyensúly feltétele a lejtőn; a forgatónyomaték sztatikai
értelmezése, kiszámítási módja, jele, mértékegysége; egyensúly az
emelőn. Balesetmegelőzés. Newton, Eötvös Loránd, Joule munkássága.
A nyomás hatásainak kísérleti vizsgálata. A nyomás értelmezése konkrét gyakorlati példákon. A nyomás, a nyomóerő és a nyomott felület
kiszámítása.
Egyszerű kísérletek végzése és értelmezése Pascal törvényére.
A hidrosztatikai nyomás összehasonlítása különböző feltételek mellett. Torricelli kísérletének értelmezése.
A nyomáskülönbségen alapuló, gyakorlatban alkalmazott eszközök
működésének magyarázata.
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Tartalmak (nívócsoport)
Arkhimédész törvé- Egyszerű kísérletek a felhajtóerő érzékeltetésére. Arkhimédész törvénye.
nyének értelmezése gyakorlati példákon.
Gyakorlati példák elemzése az úszásra, lebegésre, elmerülésre a test
A testek úszása.
és a folyadék sűrűségének összehasonlítása alapján.
Fogalmak
Anyag, anyagszerkezet, kölcsönhatás.
A nyomás, kiszámítási módja, jele, mértékegysége; nyomóerő, hidrosztatikai nyomás, közlekedőedények, felhajtóerő, Arkhimédész törvénye; úszás, lemerülés, lebegés; légnyomás, az átlagos légnyomás
nagysága; néhány eszköz (hidraulikus sajtó, pumpa, orvosi fecskendő
stb.); Arkhimédész munkássága.
Hőtan
A testek felmelegítése A hőmérséklet mérése. A hőmérséklet-változás ábrázolása grafikomunkavégzéssel. Ener- non. Konkrét példák elemzése az energiaátalakulásra és az energia
giaváltozások;
az megmaradására.
energia megmaradása. Olvasmány tanulmányozása a napenergia hasznosításáról.
A testek felmelegítése Az égéskor fejlődő hő kiszámítása.
tüzelőanyag égetésével. A termikus kölcsönhatás kísérleti vizsgálata különböző feltételek
A termikus kölcsönha- mellett. A hőmérséklet-változás grafikus ábrázolása.
tás.
Egyszerű kísérletek az anyagok részecskeszerkezetének belátásához.
A fajhő. Az anyag Az olvadás, fagyás jelenségének felismerése hétköznapi példákon.
Olvadás, fagyás közben bekövetkező energiaváltozás kiszámítása. A
részecskeszerkezete.
Az olvadás és a fa- grafikus ábrázolás elemzése. A párolgás, forrás, lecsapódás jelenségének felismerése hétköznapi példákon. A bekövetkező energiaváltozás
gyás.
A párolgás, a forrás és kiszámítása, grafikon elemzése.
A hőerőgépek működésének értelmezése. A régi és modern hőerőgéa lecsapódás.
A hőerőgépek műkö- pekkel kapcsolatos, megadott irodalom tanulmányozása.
A teljesítmény értelmezése konkrét példákon. A teljesítmény kiszádése.
A teljesítmény. A ha- mítása.
A hatásfok értelmezése konkrét példákon. A hatásfok kiszámítása.
tásfok.
Fogalmak
Anyagszerkezet, kölcsönhatás, energia, megmaradás.
A hőmérséklet jele, mértékegysége; hőmennyiség, jele, mértékegysége; mechanikai és termikus energiafajták; égéshő; fajhő; olvadás, fagyás, olvadáspont (fagyáspont), olvadáshő (fagyáshő), magyarázat a
részecskeszerkezettel, párolgás, forrás, lecsapódás, forráspont, forráshő,
magyarázat a részecskeszerkezettel; gőzgépek és a belső égésű motorok működésének fizikai alapjai; teljesítmény, kiszámítási módja, jele,
mértékegysége; hatásfok, kiszámítási módja, jele. Az energiamegmaradás és a hatásfok.
Továbbhaladás feltételei
 A tanuló legyen képes egyszerű jelenségek, kísérletek irányított megfigyelésére, a
látottak elmondására.
 Tudja értelmezni és használni a tanult fizikai mennyiségeket és azok mértékegységeit.
 Ismerje fel az erő és mozgásállapot-változás közötti kapcsolatot konkrét példákon.
 Ismerje fel a tanult halmazállapot-változásokat a mindennapi környezetben.
 Legyen tisztában az energiamegmaradás törvényének alapvető jelentőségével.
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Legyen képes kisebb csoportban, társaival együttműködve egyszerű kísérletek,
mérések elvégzésére, azok értelmezésére.
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8. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 Egyszerű elektromos- és fénytani jelenségek megfigyelése, a látottak elemzése,
szóbeli összefoglalása.
Ok- okozati kapcsolatok felismerése egyszerű kísérletekben.
 Megfigyelések nagyítóval, mikroszkóppal, távcsővel
 A szakszókincs bővítése, a szakkifejezések helyes használata
 A kísérletező készség fejlesztése: tananyaghoz kapcsolódó egyszerű (elektrosztatikai, optikai) kísérleteinek összeállítása és bemutatása csoportmunkában
 Egyszerű kapcsolási rajzok olvasása, áramkörök összeállítása kapcsolási rajz alapján.
 Elektromos feszültség- és árammérés egyszerű áramkörökben.
 Az alapvető érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályok ismerete és betartása
törpefeszültség és hálózati feszültség esetén.
 Tudja mi a teendő áramütéses baleset esetén. Ismerje a villámcsapás elleni védekezés módját. Egyszerű kapcsolási rajzok olvasása, áramkörök összeállítása kapcsolási rajz alapján.
A tanult elektromos alapfogalmak és a mindennapi gyakorlat jelenségeinek összekapcsolása, a tanultak alkalmazása egyszerű jelenségek magyarázatára (pl.
dörzselektromos szikra, olvadó biztosíték, visszapillantó tükör)
 A gyakran használt elektromos háztartási berendezések, (fogyasztók és áramforrások) feltüntetett adatainak megértése, az egyes fogyasztók teljesítményének, fogyasztásának megállapítása.
 A tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő információk (pl. nagy fizikusok életrajzi
adatai, tudománytörténeti érdekességek, stb.) gyűjtése az iskolai könyvtár kézikönyveinek, ifjúsági ismeretterjesztő kiadványainak segítségével.




Témakörök
Tartalmak (nívócsoport)
Elektromos alapjelenségek, egyenáram
Elektrosztatikai kísér- Egyszerű elektrosztatikai kísérletek elvégzése, elemzése. Olvasmány
letek.
tanulmányozása: fénymásolók, lézernyomtatók. Egyszerű áramkörök
Az elektromos áram. összeállítása, kapcsolási rajzok elemzése. A feszültség és az áramÁramkörök összeállí- erősség mérése digitális vagy hagyományos műszerrel. A telepek
feszültségének meghatározása. Olvasmány tanulmányozása a naptása.
A feszültség és méré- elemekről. Ohm törvényének értelmezése gyakorlati példákon. Az
ellenállás mérése digitális műszerrel. Az ellenállás, a feszültség és az
se.
Az áramerősség és áramerősség kiszámítása.
A vezetékek ellenállásának megmérése és összehasonlítása digitális
mérése.
Ohm törvénye; az el- műszerrel.
lenállás. A vezetékek Ohm törvényének alkalmazása a változtatható ellenállás alkalmazása
elektromos ellenállása. esetén.
Változtatható ellenál- Feszültség-, áramerősség-mérés az áramkörben. Az összekapcsolt
ellenállások és az eredő ellenállás megmérése digitális műszerrel.
lás az áramkörben.
A fogyasztók soros Fogalmak
kapcsolása. A fo- Anyagszerkezet, kölcsönhatás, energia.
gyasztók párhuzamos A pozitív és a negatív töltés, az elektron és a proton, töltött test, semleges test; vezető, szigetelő; áramforrás; áramkör, részei, áramköri elemek
kapcsolása.
jele, feszültség, áramerősség mérése, jele, mértékegysége; összefüggés a
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Tartalmak (nívócsoport)
feszültség és az áramerősség között, az ellenállás értelmezése, kiszámítási módja, jele, mértékegysége, vezeték ellenállása, változtatható
ellenállás; soros kapcsolás, párhuzamos kapcsolás, eredő ellenállás;
Galvani, Volta, Ampere, Ohm.
Az elektromos áram hatásai
Az áram hőhatása.
Az elektromos áram hőhatásán alapuló eszközök felismerése. A vegyi
Az áram vegyi hatása. hatás gyakorlati alkalmazásainak ismerete, értelmezése. A legfontoAz áram élettani hatá- sabb érintésvédelmi előírások ismerete, felidézése, betartása. Elsősegélynyújtás áramütés esetén. Az elektromágnes gyakorlati alkalmazása.
A mágneses kölcsön- sainak felismerése. A csengő, a telefon, a motor, a műszerek működéhatás. Az áram mág- sének értelmezése. Kísérletek az elektromotor-modellel. Az elektromos munka kiszámítása. Tájékozódás a háztartási készülékek telneses hatása.
Az elektromágnes a jesítményéről. Az elektromos teljesítmény és fogyasztás kiszámítása.
gyakorlatban.
Az Energiatakarékossági lehetőségek gyűjtése az iskolában és otthon.
Fogalmak
elektromotor.
Az elektromos munka. Anyagszerkezet, kölcsönhatás, energia.
Az elektromos telje- Hőhatás, izzólámpa, vegyi hatás, élettani hatás; mágneses kölcsönhatás (vonzás és taszítás); elektromágnes, elektromotor, elektromos
sítmény és hatásfok.
munka, teljesítmény, fogyasztás.
Az elektromágneses indukció; a váltakozó áram
Indukciós alapjelensé- A mozgási és nyugalmi indukció jelenségének értelmezése. Az indugek. Az indukált fe- kált feszültség összehasonlítása különböző feltételek mellett.
szültség és áram.
Az indukált feszültség és áram megkülönböztetése konkrét esetekben.
A váltakozó áramú A generátor működési elvének értelmezése. A hálózati áram frekvengenerátor. A váltakozó ciájának értelmezése.
A váltakozó áram hatásainak összehasonlítása az egyenáram hatásaiáram hatásai.
A transzformátor. A val.
transzformátor
gya- Olvasmány a kétféle áramrendszerrel működő, a MÁV és a GYSEV
korlati alkalmazásai. vonalain alkalmazott modern mozdonyokról.
Az elektromos háló- A primer és a szekunder oldal felismerése. A feszültség fel- és lezat; az energiatakaré- transzformálásának előnyei. Mérési és számítási eredmények összehasonlítása a menetszám és a feszültség közötti összefüggésre.
kosság.
A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. A feszültség és az áramerősség mérése és kiszámítása, az eredmények összehasonlítása. A
teljesítmény összehasonlítása a primer és a szekunder oldalon.
A távvezetékkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók megismerése. Az
energiatakarékosság hétköznapi, gyakorlati lehetőségeinek összegyűjtése és megvalósítása. Olvasmány tanulmányozása az energiatakarékos kompaktlámpáról.
Fogalmak
Anyag, energia, megmaradás, kölcsönhatás.
Indukció, indukált feszültség és áram; generátor, váltakozó áram,
frekvencia; a váltakozó áram hő-, vegyi, élettani és mágneses hatása;
transzformátor, a transzformátor tekercseinek menetszáma, a feszültségek és az áramerősségek közötti összefüggés, a primer és a szekunder oldalon mért feszültség és áramerősség közötti összefüggés; a
nagyfeszültség alkalmazásának előnye, az energiatakarékosság lehetőségei.
Faraday, Jedlik Ányos, Kandó Kálmán munkássága, Déri–Bláthy–
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Fénytan
A fény terjedése.
A fény visszaverődése
a sík- és gömbtükrökről. A sík- és gömbtükör képalkotásai.
A fénytörés. Fénytörés
a domború és a homorú lencsén. A domború
és a homorú lencse
képalkotásai.
A mikroszkóp és a
távcső. Az emberi
szem és a látás. A testek színe.

Tartalmak (nívócsoport)
Zipernovszky transzformátora.
A fényforrások felismerése. Az egyenes vonalú terjedés bizonyítása.
A sík- és gömbtükrök gyakorlati alkalmazásainak felismerése. A
fényvisszaverődés ábrázolása vázlatrajzon. A tükrökben látható képek megfigyelése, a képek tulajdonságainak felismerése, leírása.
A fénytörés jelenségének megfigyelése. A domború és a homorú lencsén áthaladó fénysugarak megfigyelése, ábrázolásuk vázlatrajzon. A
lencsék képalkotásainak megfigyelése; a keletkező képek leírása,
ábrázolása vázlatrajzon.
A fényképezőgépben keletkező kép és a vetítőgép által létrehozott kép
megfigyelése. Alapvető gyakorlati ismeretek a fényképezésről. A mikroszkópban és a távcsőben látható kép megfigyelése.
Az emberi szem védelmével kapcsolatos ismeretek és azok betartása.
A prizmán áthaladó fehér fény felbontása a szivárvány színeire. A
legnagyobb és a legkisebb mértékben megtört fénysugarak ismerete.
A fénysebesség nagyságának elképzelése.
Fogalmak
Anyag, kölcsönhatás, energia.
Fényforrás, egyenes vonalú terjedés, fénysebesség; fényvisszaverődés
és törvényei, sík- és gömbtükrök, fókuszpont képalkotása, valódi és
látszólagos kép; fénytörés és törvényei, a fény áthaladása prizmán,
domború és a homorú lencséken, fókuszpont, a lencsék képalkotása;
fényképezőgép, vetítőgép, írásvetítő; a mikroszkóp és a távcső, az
emberi szem optikai „szerkezete”, szemüveg alkalmazása; a fehér
fény színeire bontása és újraegyesítése, a testek színe.

Ismétlő rendszerezés
Az elemi részektől a Rendszerezés, ismeretek felidézése, az alkalmazott módszertől fügkristályokig.
gően aktív részvétel.
Az anyagi világ egységes felépítése – Földön kívüli anyagok.
Tájékozódás a sokféleség világában, rendszerezése
sokféle
szempont szerint.
Továbbhaladás feltételei
 A tanuló ismerje fel a tanult elektromos és fénytani jelenségeket, a tanórán és az
iskolán kívüli életben egyaránt.
 Ismerje az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.
 Ismerje és tartsa be az érintésvédelmi és baleset-megelőzési szabályokat. Legyen
képes tanári irányítással egyszerű elektromos kapcsolások összeállítására. Tudja
értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat.
 Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság jelentőségét és megvalósításának lehetőségeit.
 Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.
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9. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 A fizika kutatási módszereinek megismerése, a mechanikában használatos fizikai
alapmennyiségek, valamint több származtatott mennyiség elmélyítése. A továbbhaladáshoz szükséges matematikai alapok elsajátítása. (Matematikai kompetencia)
 Mechanikai kísérletek elvégzése és elemzése: a lényeges és lényegtelen körülmények megkülönböztetése, ok-okozati kapcsolat felismerése, a tapasztalatok önálló
összefoglalása. Mérőeszközök használata mechanikai mérések során. A mért
eredmények táblázatba foglalása, grafikus ábrázolása, feldolgozása. A számítástechnika által nyújtott lehetőségek alkalmazása: táblázat- és grafikon-készítő programok használata. A mérési hiba fogalmának ismerete, a hiba becslése. A fizikai
összefüggések megjelenítése sematikus grafikonon, grafikus módszerek alkalmazása problémamegoldásban. Mozgások kvantitatív elemzése a modern technika kínálta korszerű módszerekkel (saját készítésű videofelvételek értékelése, fénykapus
érzékelővel felszerelt személyi számítógép alkalmazása mérőeszközként stb.).
(Matematikai és digitális kompetencia).
 Mechanikai feladatok számított eredményének kísérleti ellenőrzése. A tanult fizikai törvények szabatos szóbeli kifejtése, kísérleti tapasztalatokkal történő alátámasztása. A tanult általános fizikai törvények alkalmazása hétköznapi jelenségek
magyarázatára (pl. közlekedésben, sportban stb.). (Anyanyelvi kompetencia).
 A tanult fizikai fogalmak, törvények alkalmazása egyszerű, összetett, és bonyolult
problémák kvalitatív értelmezésekor és kvantitatív megoldása során.
 Tájékozódás az iskolai könyvtárban a fizikával kapcsolatos ismerethordozókról
(kézikönyvek, lexikonok, segédkönyvek, kísérletgyűjtemények, ismeretterjesztő
folyóiratok, tehetséggondozó szakanyagok, folyóiratok).
 Ezek célirányos használata tanári útmutatás szerint. A tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő anyagok keresése a számítógépes világhálón tanári útmutatás alapján.
(Digitális kompetencia és hatékony önálló tanulás).
Témakörök
Bevezetés
A fizikáról

Tartalmak (nívócsoport)

A fizika tantárgy tárgya; megfigyelés, kísérlet, elmélet. Az SI alapmennyiségek, származtatott mennyiségek. Mértékegységek átváltása.
A fizika és matemati- A szükséges matematikai ismeretek összefoglalása, ill. elsajátítása:
ka viszonya
műveletek vektorokkal, koordináta-rendszer, szögfüggvények derékszögű háromszögben, elsőfokú egyenlet, ill. egyenletrendszer megoldása, másodfokú egyenlet megoldása, első- és másodfokú függvények ábrázolása.
Kinematika
A mozgást leíró fo- A mozgásról általában. Vonatkoztatási rendszerek, hely, pálya, út,
galmak
elmozdulás, sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség. A sebesség,
mint
vektormennyiség.
A gyorsulás, mint vektormennyiség.
Egyenes vonalú moz- Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és matemagások
tikai leírása. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás kísérleti
és
matematikai
leírása.
A négyzetes úttörvény. A szabadesés.
Körmozgás
Az anyagi pont egyenletes és egyenletesen változó körmozgásának
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Tartalmak (nívócsoport)
kísérleti vizsgálata és matematikai leírása.
szuperpo- Függőleges, vízszintes és ferde hajítás. Az általános görbe vonalú
mozgás leírása, a simulókör fogalma.

Newton mozgástörvényei
A tehetetlenség törvé- A mozgásállapot fogalma, a testek tehetetlenségére utaló kísérletek.
nye
Az első törvényhez vezető történeti háttér áttekintése. A tehetetlenség
törvényének alapvető szerepe a dinamikában. Az inerciarendszer fogalma, Galilei-féle relativitási elv.
Newton II. törvénye

A mozgásállapot-változás és a kölcsönhatás vizsgálata. Az erő fogalma és mérése. Newton II. törvénye. A tehetetlen tömeg értelmezése és mértékegysége. A relativisztikus tömegnövekedés. A dinamikai
tömegmérés elve.
tör- A kölcsönhatásban fellépő erők vizsgálata. Newton III. törvénye.

Hatás-ellenhatás
vénye
Erők együttes hatása
Erőtörvények
A lendület

Munka, energia
A munka értelmezése

Mechanikai energiafajták
A mechanikai energiamegmaradás törvénye

Az erőhatások függetlensége. Newton IV. törvénye. Az erők vektoriális összegzése. A dinamika alapegyenlete.
Nehézségi erő. Gravitációs erő. Kényszererők. Rugóerő. Súlyerő,
sztatikai tömegmérés elve. Súrlódás, közegellenállás.
A lendület fogalma. Newton második törvényének megfogalmazása a
lendület segítségével. Impulzustétel. Lendület-megmaradás elve párkölcsönhatásnál.
A rakéta mozgása.
A munka kiszámítása különböző esetekben: állandó erő és irányába
mutató elmozdulás, állandó erő és szöget bezáró elmozdulás, lineárisan változó erő munkája. Speciális erők munkái: emelési, nyújtási,
súrlódási. Az eredő erő munkája. Munkatétel.
Mozgási energia, helyzeti energia, rugalmas energia. A munkatétel
alkalmazásai.
Konzervatív és nem-konzervatív erő fogalma. A mechanikai energia
megmaradásának törvénye és érvényességi köre. A mechanikai energia-megmaradás törvényének alkalmazása.
A teljesítmény és hatásfok fogalma, kiszámítása.

A teljesítmény és hatásfok
Pontrendszerek dinamikája
Pontrendszer leírása
Pontrendszer fogalma. Belső erők, külső erők. Zárt rendszer. Pontrendszer dinamikai leírásának alapelvei.
Ütközések
Ütközések jellemzése. A tökéletesen rugalmatlan ütközés. A tökéletesen rugalmas ütközés. Valódi ütközések, ütközési szám. Ferde ütközés.
Tömegközéppont
Tömegközéppont meghatározása két tömegpont, több tömegpont, és
kiterjedt test esetén. Tömegközéppont mozgásának tétele. Pontrendszerre vonatkozó lendület- és munkatétel.
Körmozgás és gravitáció
Körmozgás dinamiká- A dinamika alapegyenletének alkalmazása egyenletes és egyenletesen
ja
változó körmozgásra. A centripetális és tangenciális gyorsulást okozó
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erő felismerése problémákban.
Bolygómozgás kine- Az ellipszis matematikai leírása. A bolygómozgás Kepler-féle törvématikája
nyei.
Bolygómozgás dina- Newton egyetemes gravitációs törvénye. Gravitációs térerősség. A
mikai és energetikai gravitációs és a nehézségi erő kapcsolata. A gravitációs tér munkája,
leírása
gravitációs potenciális energia. Szökési sebesség.
Tehetetlenségi erők

Mozgások dinamikai leírása az inerciarendszerhez képest gyorsuló
vonatkoztatási rendszerben. A tehetetlenségi erők fogalma. Centrifugális erő, Coriolis-erő.
Forgatónyomaték és perdület
Merev test egyensúlya Merev test fogalma. Merev testre ható erők eredője. Súlyvonal, súlypont. Tengellyel rögzített merev test egyensúlyának feltétele. Forgatónyomaték. Merev test egyensúlyának feltétele. Egyensúlyi helyzetek. Egyszerű gépek.
A forgómozgás leírása A merev test forgási mozgási energiája. A tehetetlenségi nyomaték,
Steiner-tétel.
A perdület fogalma, perdület-tétel. A tisztán gördülés fogalma és feltétele. Analógia a haladó- és a forgómozgás között. Merev testek
síkmozgása. A szögsebeség, a perdület, és a forgatónyomaték vektor
jellegének, valamint a pörgettyűk mozgásának kvalitatív leírása.
Továbbhaladás feltételei
 Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Tárja fel a megfigyelt jelenség ok-okozati hátterét.
 Tudja helyesen használni a tanult mechanikai alapfogalmakat (tehetetlenség, sebesség, gyorsulás, tömeg, erő, erőtörvények, lendület, munka, energia, teljesítmény, hatásfok, tömegközéppont, forgatónyomaték, perdület).
 Értse a mechanika alaptörvényeit, és tudja felhasználni azokat mozgásokkal kapcsolatos problémák és más összetett események magyarázatára és megoldására.
Értse és tudja felhasználni a megmaradási törvényeket.
 Legyen képes egyszerű, összetett és bonyolult mechanikai feladatok megoldására a
tanult alapvető összefüggések segítségével. Ismerje és használja a tanult fizikai
mennyiségek mértékegységeit.
 Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerűségek érvényesülésére a természetben, a technikai eszközök esetében. Tudja a
tanult mértékegységeket a mindennapi életben is használt mennyiségek esetében
használni.
 Legyen képes a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és táblázatgyűjteményből kiválasztani, a formulákat értelmezni.
 Képes legyen a számítógépes világhálón a témához kapcsolódó érdekes és hasznos
adatokat, információkat gyűjteni.
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10. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 Az anyag háromféle halmazállapotának jellemzése és értelmezése molekuláris alapon.
 A nyugvó és gyorsuló folyadék belsejében uralkodó nyomás leírása. A folyadék
szabad felszíne és a felületén ható erő közötti kapcsolat feltárása. A nyomáskülönbségen alapuló eszközök működésének megismerése. Folyadékok felületi sajátosságainak, törvényszerűségeinek megértése.
 Az „ideális” gáz absztrakt fogalmának megértése a konkrét gázokon végzett kísérletek tapasztalatainak általánosításaként. Az általános érvényű fizikai fogalmak kialakítására, a törvények lehető legegyszerűbb matematikai megfogalmazására való
törekvés bemutatása az abszolút hőmérsékleti skála bevezetése kapcsán. Az állapotjelzők, állapotváltozások megértése, szemléltetése p-V, p-T, V-T állapotsíkon.
(Matematikai kompetencia)
 Következtetések az anyag láthatatlan mikroszerkezetére makroszkopikus mérések,
összetett fizikai kísérletek alapján. Makroszkopikus termodinamikai mennyiségek,
jelenségek értelmezése a részecskemodell segítségével.
 Szimulációs PC-programok alkalmazása a kinetikus gázelmélet illusztrálására.
(Digitális és Esztétikai kompetencia)
 Hőtan I. főtétele mint az energiamegmaradás törvényének konkrét megfogalmazása. Alkalmazása nyílt-, és körfolyamatokra.
 A halmazállapot-változások kvantitatív összefüggéseinek megismerése és azok értelmezése az anyag szerkezetére vonatkozó egyszerű modell segítségével.
 A fizikai modellek érvényességi körének, ill. annak bővítési lehetőségeinek bemutatása a hullámterjedés értelmezése során. Az általános fogalmak alkalmazása egyszerű, konkrét esetekre. Kapcsolatteremtés a hullámjelenségek (a hang) érzékileg
tapasztalható tulajdonságai és fizikai jellemzői között. A fizikai tapasztalatok, kísérleti tények értelmezése modellek segítségével, a modell és a valóság kapcsolatának megértése.
 Kiegészítő anyagok gyűjtése könyvtári és a számítógépes hálózati források felhasználásával. (Hatékony önálló tanulás és digitális kompetencia)
Témakörök
Tartalmak (nívócsoport)
Folyadékok és gázok tulajdonságai
Halmazállapotok
A kémiai anyagok háromféle halmazállapotának (szilárd, folyadék,
gáz) tulajdonságai molekuláris felépítettségük alapján. A plazmahalmazállapot kvalitatív leírása.
Hidrosztatikai nyomás A nyomás, Pascal-törvény. Nyugvó folyadék szabad felszíne. A hidrosztatikai nyomás, közlekedőedények vizsgálata. A hidrosztatikai
paradoxon értelmezése. A légnyomás mérése, barométerek. Felhajtóerő folyadékokban és gázokban. Testek úszása, lebegése, elmerülése folyadékokban és gázokban. Szilárd testek és folyadékok sűrűségének meghatározása Arkhimédész törvénye alapján. Nyomáskülönbségen alapuló eszközök.
Mozgó folyadékok és Gyorsuló folyadék szabad felszíne. Felhajtóerő gyorsuló folyadékgázok
ban.
Folyadékok és gázok stacionárius áramlásának leírása: sebességtér,
áramvonalak. A folytonosság törvénye. A Bernoulli-törvény és an243
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nak gyakorlati alkalmazásai.
A belső súrlódás (viszkozitás) áramló folyadékokban és gázokban. A
közegellenállás lamináris, ill. turbulens áramlás esetén. A Magnushatás. Aerodinamikai emelőerő. A repülés fizikai alapelvei.
Molekuláris erők fo- A kohézió és az adhézió jelensége. A folyadék felszínének viselkelyadékokban
dése. A felületi feszültség, felületi energia. A felületi jelenségek molekuláris értelmezése. A görbületi nyomás és értéke gömbfelület esetén. Kapilláris jelenségek.
Hőtan
A termikus kölcsönha- A hőmérséklet fogalma, mérése. Hőmérsékleti skálák és összehasontás
lításuk. Szilárd testek hőtágulása: vonalmenti, felületi, térfogati. Folyadékok hőtágulása. A víz hőtágulásának „rendellenes” viselkedése.
Kalorimetria
A hőmennyiség fogalma. Szilárd testek és folyadékok hőkapacitása,
fajhője, mólhője. Termikus kölcsönhatások vizsgálata (halmazállapot-változás nélkül).
Gázok állapotváltozá- Állapotjelzők (hőmérséklet, térfogat, nyomás, anyagmennyiség).
sai
Boyle–Mariotte és Gay–Lussac-törvények, Kelvin-féle hőmérsékleti
skála. Az ideális gáz fogalma. Az egyesített gáztörvény, a gázok
állapotegyenletei. Speciális állapotváltozások értelmezése és ábrázolása p–V, p–T, V–T állapotsíkon.
Molekuláris hőelmélet Az anyag molekuláris szerkezetének bizonyítékai: súlyviszonytörvéalapjai
nyek, Avogadro-törvény. Az atomok és molekulák mérete. Az „ideális gáz’’ és modellje. A makroszkopikus termodinamikai mennyiségek (nyomás, hőmérséklet) és speciális állapotváltozások értelmezése a részecskemodell alapján.
A hőtan I. főtétele
A belső energia fogalmának általánosítása. A belső energia meghatározása, néhány ekvivalens összefüggés megadása. A szabadsági fok
fogalma, ekvipartíció-tétel.
A belső energia megváltoztatása munkavégzéssel, melegítéssel. Az
energia-megmaradás törvényének általános megfogalmazása – I.
főtétel. Gázok állapotváltozásainak (izobár, izoterm, izochor és adiabatikus folyamat) kvantitatív vizsgálata az I. főtétel alapján, a gázok
fajhői. A Robert–Mayer-egyenlet.
Körfolyamatok
A hőtan első főtételének alkalmazása körfolyamatokra. Hőerőgépek
hatásfoka. A Carnot-féle körfolyamat. Hűtőgép, hőszivattyú, és azok
jósági tényezője.
A hőtan II. és III. főté- A természeti folyamatok iránya. Megfordítható és nem megfordíthatele
tó folyamatok. Hőmérséklet-változások vizsgálata spontán hőtani
folyamatok során. A II. főtétel néhány ekvivalens megfogalmazása.
A hőtan III. főtétele.
Fázisátalakulások
Halmazállapotok és szilárd testek fázisainak megváltozása. A fázisátalakulási hőmérséklet és fázisátalakulási hők értelmezése. Olvadás–fagyás, forrás/párolgás–lecsapódás, szublimáció jellemzése.
Fázisátalakulások energetikai vizsgálata, olvadáshő, párolgáshő. A
túlhűtés és túlhevítés jelensége. Telített és telítetlen gőzök. A forrás
értelmezése. A kritikus állapot.
Hőterjedés
A hőterjedés módjai: hővezetés, hőáramlás, hősugárzás.
Rugalmasságtan és rezgések
Szilárd testek alakvál- A rugalmas megnyúlás leírása, nyújtási diagram. Húzó-nyomó erők
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Hooke- törvény. A rugalmas megnyúlás molekuláris értelmezése.
További rugalmas alakváltozások: hajlítás, lehajlás, nyírás, csavarás.
A rugalmas energia. Képlékeny alakváltozások, szakítódiagram értelmezése.
A harmonikus rezgőmozgás kísérleti vizsgálata. A rezgést jellemző
mennyiségek. Newton II. törvényének alkalmazása a rugón lévő testre. Harmonikus rezgőmozgás származtatása egyenletes körmozgásból vetületi mozgásként. A kitérés, sebesség és gyorsulás időfüggvényei. A rezgésidő kiszámítása. A rezgés energiája, energiamegmaradás. A matematikai és a fizikai inga kísérleti és elméleti
vizsgálata. A rezgést befolyásoló külső hatások következményei
(csillapodás, kényszerrezgések, rezonancia, csatolt rezgések kísérleti
vizsgálata). Rezgések forgóvektoros ábrázolása. Rezgések összetétele, szuperpozíció-elv. Lebegés. Lissajous-görbék.

Hullámok, hangtan
Mechanikai hullámok A hullám, mint a közegben terjedő rezgésállapot. Mechanikai hulláleírása
mok típusai a hordozó közeg dimenziószáma alapján. A hullámot
jellemző mennyiségek: hullámhossz, periódusidő, terjedési sebesség.
A harmonikus hullám. Síkhullám leírása kétváltozós függvénnyel.
Hullámjelenségek
Longitudinális és transzverzális hullám, polarizáció. Hullámjelenségek kísérleti vizsgálata gumikötélen és hullámkádban. Hullámok
találkozása, visszaverődése. Felületi hullámok visszaverődésének és
törésének kísérleti vizsgálata és értelmezése a hullámterjedés Huygens-féle elve alapján. Snellius–Descartes törési törvény. Interferencia, elhajlás, a hullámterjedés Huygens–Fresnel-féle elve. Állóhullámok kialakulása kötélen, a hullámhossz és kötélhossz kapcsolata.
A hullámcsomag.
A hang hullámtulaj- A hang keletkezése, terjedése közegben. A hétköznapi hangtani fodonságai
galmak fizikai értelmezése: hangmagasság, hangerősség, alaphang,
felhangok, hangszín, hangsor, hangköz. Az emberi fül felépítése.
Hangtani állóhullám, a hangsebesség mérése. A hang energetikai
jellemzése, a decibelskála. Doppler-jelenség és alkalmazásai, fejhullám. Infrahang, ultrahang, és alkalmazásaik.
Elektrosztatika
Elektrosztatikus erők Az elektromos töltés fogalma. Elektromos vezetők és szigetelők. Az
és mezők
elektromos megosztás jelensége. Coulomb-törvény. Az elektromos
mező fogalma, elektromos térerősség. Elektromos erővonalak. Ponttöltés mozgása elektromos mezőben. Vezetők elektrosztatikus
egyensúlyban (csúcshatás, Faraday-kalitka). Folytonos töltéseloszlások által létrehozott elektromos erőterek. Az elektromos fluxus fogalma. Gauss-törvény és alkalmazásai.
Elektromos potenciál
Az elektromos potenciális energia. Az elektromos potenciál fogalma. Elektromos feszültség. Összefüggés az elektromos térerősség és
a potenciál között. Az energia-megmaradás törvényének alkalmazása mozgó töltésekre. Ekvipotenciális felületek. A kapacitás fogalma.
Síkkondenzátor kapacitása. Kondenzátorok kapcsolása. Szigetelők
(dielektrikumok) szerepe. A polarizáció jelensége. Kondenzátorokban tárolt energia. Az elektromos mező energiasűrűsége.
Elektromos áramok és áramkörök
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Az elektromos áram és Az elektromos áram fogalma. Az elektromotoros erő fogalma. Az
az ellenállás
elektromos ellenállás és az elektromos vezetőképesség fogalma.
Ohm-törvény. Fémek elektromos vezetésének szabadelektronmodellje (Drude-modell). Áramvezetés félvezetőkben. Az elektromos ellenállás hőmérséklet függése. Az áramsűrűség, a fajlagos ellenállás és a fajlagos vezetőképesség fogalma. Joule-hő. Az elektromos teljesítmény. Fogyasztók teljesítményének kiszámítása.
Egyenáramú áramkö- Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások. Kirchhoffrök
törvények. A huroktörvény és a csomóponti törvény alkalmazása
áramkörökben.
A szuperpozíció elvének alkalmazása áramkörökben. Ellenállásokat
és kondenzátorokat tartalmazó áramkörök vizsgálata. Árammérő és
feszültségmérő műszerek kapcsolása, a műszerek méréshatárának
kiterjesztése. A lakásokban működő elektromos hálózatok, az elektromos energia-fogyasztás kiszámítása. Érintésvédelem, az elektromos áram élettani hatása.
Elektrokémia
Az elemi töltés fogalma. Millikan-kísérlet. Az elektrolízis alapjelenségei. Az elektrolízis Faraday-törvényei. Az elektrokémiai egyenérték. Galvánelemek és akkumulátorok. Újratölthető elemek. Telepek
elektromotoros ereje és belső ellenállása. Belső ellenállással rendelkező telepeket tartalmazó áramkörök vizsgálata. Telepek hatásfokának számítása.
Magnetosztatika
Mágneses erők és me- Mágneses alapjelenségek állandó mágnesekkel. A mágneses mező
zők
fogalma. Mágneses erővonalak. A Föld mágnessége. Áramjárta
egyenes vezetőre ható erő mágneses térben. Mozgó ponttöltésre ható
mágneses erő (Lorentz-erő). A mágneses indukcióvektor fogalma. A
mágneses tér kísérleti vizsgálata magnetométerrel. Elektromosan
töltött részecskék általános mozgása homogén mágneses térben.
Mágneses dipólusok. Galvanométerek. Hall-effektus. A mágneses
fluxus fogalma. Kísérletek katódsugarakkal, a fajlagos töltés fogalma. Tömegspektroszkóp. Mágneses anyagok.
A mágneses erőtér Árammal átjárt vezetők (hosszú egyenes vezető, köráram, szolenoid,
forrása
toroid) mágneses tere. Az Ampère-féle gerjesztési törvény. A Biot–
Savart-törvény. Árammal átjárt vezetők kölcsönhatása. Az abszolút
amper fogalma. Elektromágneses mértékegységek. Az egyenáramú
motor működésének elve. A vasmag szerepe elektromágneses tekercsekben, mágneses hiszterézis.
Elektromágneses indukció
Indukciós jelenségek
A mozgási indukció jelensége. Az indukált feszültség. Elektromos
generátorok. A nyugalmi indukció jelensége. Faraday-törvény.
Lenz-törvény. Örvényáramok. A transzformátor működésének elve.
A transzformátorok gyakorlati alkalmazásai. A kölcsönös indukció
jelensége. Az önindukció jelensége. Az önindukciós tekercs energiája, a mágneses mező energiasűrűsége.
Váltakozó
áramú Váltakozó feszültség kísérleti előállítása, váltófeszültség, váltóáram
áramkörök
fogalma és jellemzése. Effektív feszültség, effektív áramerősség
fogalma és mérése. Egyszerű váltakozó áramú körök. Sorosan kapcsolt RLC-áramkörök impedanciája. Párhuzamosan kapcsolt RLC246
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áramkörök impedanciája. Rezonancia jelenségek. A váltakozó áramú áramkörök teljesítménye. Egyenirányítók. Szűrők.
hul- Gyorsuló töltések által keltett elektromágneses hullámok. Maxwellegyenletek. Antennák. Az elektromágneses színkép. Az elektromágneses hullámok sebessége vákuumban és anyagi közegekben. A vákuumban terjedő elektromágneses hullámok jellemzői. Az elektromágneses hullámban terjedő energia. Polarizáció. Elektromágneses
hullámok Doppler-eltolódása.

Továbbhaladás feltételei
 Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből arra következtethetünk, hogy az anyag atomos szerkezetű.
 Ismerje a folyadékok belsejében és felületén érvényes igaz törvényeket. Tudja értelmezni a nyomáskülönbségen alapuló eszközök működését
 Ismerje fel, hogy a termodinamika általános törvényeit – az energia-megmaradás
általánosítása (I. főtétel), a spontán természeti folyamatok irreverzibilitása (II. főtétel) , az abszolút zérus fok elérhetetlensége (III. főtétel) – a többi természettudomány is alkalmazza, és ezt tudja egyszerű példákkal illusztrálni.
 A kinetikus gázmodell segítségével tudja értelmezni a gázok fizikai tulajdonságait,
értse a makroszkopikus rendszer és a mikroszkopikus modell kapcsolatát.
 Ismerje fel a mindennapi életben a tanult hőtani jelenségeket és képes legyen azokat értelmezni.
 Ismerje a rezgések és a hullámok fizikai jellemzőit. Ezeket tudja alkalmazni hangtani jelenségek értelmezésére.
 Legyen képes egyszerű, összetett és bonyolult mechanikai és hőtani feladatok
megoldására a tanult alapvető összefüggések segítségével.
 Ismerje az elektromos töltés fogalmát, az elektrosztatikus mező tulajdonságait, a
töltések közötti kölcsönhatást.
 Ismerje az elektromos potenciál és feszültség fogalmát, értse a kondenzátorok töltéstároló képességének fizikai hátterét, ismerje fel, hogy energiát elektromos mező
formájában is tárolhatunk.
 Ismerje a kapcsolatot az áramvezető anyagok esetén a feszültség és az áramerősség
között. Egyszerű modellek segítségével legyen képes leírni az áramvezetés mechanizmusát fémekben és félvezetőkben, illetve értse, hogy miért nem vezetik az áramot a szigetelők.
 Tudjon biztonságosan áramerősséget és feszültséget mérni, rajz alapján egyszerű
áramkört összeállítani. Tudja, mi a rövidzárlat és mik a hatásai, különös tekintettel
a háztartásban előforduló esetekre.
 Tudja meghatározni (számítási feladatokban és mérésekkel egyaránt) a belső ellenállással rendelkező telepek adatait.
 Ismerje az állandó mágnesek tulajdonságait és kölcsönhatásaikat, beleértve a Föld
mágneses viselkedését is.
 Ismerje fel az elektromágnesek előnyeit, ismerje a különböző áramalakzatok által
létrejövő mágneses mezők tulajdonságait.
 Ismerje az elektromágneses indukció speciális eseteit, és az indukció általános törvényszerűségeit is. Értse a váltakozó áramok előállítását, és ismerje a váltóáramú
áramkörök számítási módszereit.
 Ismerje az elektromágneses hullámok tulajdonságait, és tudja megkülönböztetni az
elektromágneses színkép egyes részeit.
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11. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 Az elektromos és mágneses erőtér fizikai fogalmának kialakítása, az erőtér jellemzése fizikai mennyiségekkel. Az anyagok csoportosítása elektromos vezetőképességük alapján (vezetők, félvezetők, szigetelők).
 Az elektromosságtani fizikai ismeretek alkalmazása a gyakorlati életben (érintésvédelem, baleset-megelőzés, energiatakarékosság). (Szociális és állampolgári
kompetencia) Elektromos technikai eszközök működésének fizikai magyarázata
modellek, sematikus szerkezeti rajzok alapján. Az elektromos energiaellátás összetett technikai rendszerének elemzése fizikai szempontok szerint.
 A gépkocsikban, mobil telefonokban használatos újratölthető akkumulátorok működése fizika-kémiai alapjainak ismerete. Az anyag- és energiamegmaradási törvények teljesülésének felismerése elektrokémiai folyamatokban.
 A mágnesezhető és nem mágnesezhető anyagok felismerése. A Föld mágneses terének ismerete. Az elektromos és a mágneses mező közötti azonosságok és különbségek felismerése. Az állandó mágnesekkel és az elektromágnesekkel keltett
mágneses mezők összehasonlítása.
 Az elektromos motorok és a generátorok működési elvében megfigyelhető reciprocitás elvének felismerése. Annak tudatosítása, hogy a modern társadalmak az
élet minden területén felhasználják az elektromágnességből adódó lehetőségeket.
A látható fény és az elektromágneses hullámok közötti kapcsolat felismerése, az
elektromágneses hullámok széles körű gyakorlati alkalmazásának ismerete.
 A geometriai optika és a fizikai optika leírásmódjában meglévő különbségek felismerése, a kétféle modell felhasználási körének megkülönböztetése. A környezetünkben meglévő optikai eszközök működési elvének, felhasználási lehetőségei
határának ismerete.
 A relativitáselmélet alapjainak ismeretében gazdagodjon világlátása a térről és az
időről, a tömegről és az energiáról. (Esztétikai kompetencia)
 Könyvek, folyóiratok, valamint az Internet segítségével a tananyaghoz kapcsolódó
újabb ismeretek felkutatása, megértése, feldolgozása, prezentáció formájában történő bemutatása. (Hatékony önálló tanulás és digitális kompetencia)
 A fizikai tapasztalatok, kísérleti tények értelmezése modellek segítségével, a modell és a valóság kapcsolatának megértése. A fizikai valóság különböző szempontú
megközelítése – az anyag részecske- és hullámtulajdonsága. Fizikatörténeti kísérletek szerepének elemzése az atommodellek fejlődésében. (Esztétikai kompetencia) Számítógépes szimulációs és szemléltető programok felhasználása a modern
fizika közvetlenül nem demonstrálható jelenségeinek megértetéséhez. (Digitális
kompetencia) Hipotézis, tudományos elmélet és a kísérletileg, tapasztalatilag igazolt állítások megkülönböztetése. Érvek és ellenérvek összevetése egy-egy problémával kapcsolatban (pl. a nukleáris energia hasznosítása kapcsán). A tudomány
és áltudomány közti különbségtétel. A sajtóban megjelenő fizikai témájú aktuális
kérdések kritikai vizsgálata, elemzése. (Szociális és állampolgári kompetencia)
Kapcsolatteremtés az atomfizikai ismeretek és korábban a kémia tantárgy keretében tanult atomszerkezeti ismeretek között. (Természettudományos kompetencia:
koordináció a kémiával)
 Kapcsolatteremtés, szintéziskeresés a gimnáziumi fizika tananyag különböző jelenségei, fogalmai, törvényszerűségei között. Kitekintés az aktuális kutatások irányába a csillagászat, az űrkutatás és a részecskefizika témaköréhez kapcsolódóan
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Fénytan
A fény visszaverődése Hullámfrontok, fénysugarak. Huygens-elv. A fény visszaverődése.
és törése
A fény törése. Snellius-Descartes-törvény. Fermat-elv. Teljes viszszaverődés. Polarizáció visszaverődés következtében. A képalkotás
fogalma (valódi és látszólagos képek).
Síktükrök képalkotása. Gömbtükrök képalkotása. A nagyítás fogalma. Fénytörés gömbfelületen. Vékony lencsék képalkotása. A dioptria fogalma.
Optikai eszközök
Lencserendszerek működési elve, képalkotásuk. Fényképezőgépek.
Az emberi szem működése. Az egyszerű nagyító. Fénymikroszkóp
modellje. Távcsövek. Tükrök és lencsék képalkotási hibái.
Fényinterferencia
és Az interferencia fogalma (erősítés, gyengítés feltételei). Kétréses
fényelhajlás
interferencia. Többréses interferencia. Interferencia vékony rétegeken. A Michelson-féle interferométer. A fényelhajlás jelensége.
Huygens-Fresnel-elv. Elhajlás résen. Elhajlás optikai rácson. Az
optikai eszközök felbontóképessége. Röntgen-diffrakció. A Fresnelféle diffrakció (kör alakú nyílások és akadályok). A Fresnel-féle
zónalemez. Holográfia.
A relativitáselmélet alapjai
Speciális relativitásel- A Galilei-transzformáció. A speciális relativitáselmélet alapmélet
feltevései. Az órák szinkronizálása, az egyidejűség relativitása. A
Lorentz-transzformáció. A sajátidő és a nyugalmi hossz fogalma.
Idődilatáció.
Hosszúság
kontrakció.
A
relativisztikus
sebességösszeadás. Relativisztikus impulzus. Tömeg és energia. A
relativisztikus energia. Az ikerparadoxon. A relativitáselmélet és az
elektromágnesség. Túl a speciális relativitáselméleten: bepillantás az
általános relativitáselmélet alapkérdéseibe.
Modern fizika
A kvantumfizika előz- A hőmérsékleti sugárzás és különböző értelmezései. Planck elméleményei és a foton fo- te. A fényelektromos jelenség. A foton fogalma, a fény részecskegalma
természete. Fotocella, napelem, gyakorlati alkalmazások. Röntgensugárzás létrehozása. Compton-szórás. Elektron-pozitron megsemmisülés. Párkeltés. Az elektromágneses sugárzás kettős természete.
Az elektron kettős ter- Az elektron mint részecske. Elektroninterferencia, elektronhullám.
mészete
A De Broglie-féle hullámhossz. Hullám-részecske kettős természet.
Anyaghullámok. A Davisson-Germer-kísérlet. Elektronmikroszkópok. Az alagúteffektus. A Heisenberg-féle határozatlansági elv. A
komplementaritási elv.
Atommodellek
Izzó gázok színképe. Korai atommodellek. A hidrogén atom Bohrmodellje. Diszkrét energiaszintek. A vonalas színkép magyarázata,
fotonok kisugárzása és elnyelése. A korrespondencia-elv. A hullámfüggvény fogalma. Kvantummechanikai atommodell. Hullámfüggvények és kvantumszámok. A Pauli-féle kizárási elv és az elemek
periódusos rendszere. Elektron energiaszintek szilárdtestekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők sávszerkezete. Lézerek és alkalmazásaik.
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Magfizika
Az atommag szerkeze- Az atommagok összetétele. Rutherford-szórás, az atommagok mérete
te. Az atommag tömege és kötési energiája. Tömegdefektus. A nukleáris kölcsönhatás jellemzése. Az atommag cseppmodellje. Az
atommag héjmodellje.
A radioaktivitás
Radioaktív bomlás és felezési idő. A radioaktív bomlás fajtái: az
alfa-, béta- és gamma-bomlás jellemzése. Az aktivitás fogalma, időbeli változása. Radioaktív sugárzás környezetünkben, a sugárvédelem alapjai. A természetes és mesterséges radioaktivitás gyakorlati
alkalmazásai.
Maghasadás
A maghasadás jelensége, láncreakció, sokszorozási tényező. Atombomba, atomerőmű, az atomenergia felhasználásának előnyei és
kockázata. Magreakciók.
Magfúzió
A magfúzió jelensége, a csillagok energiatermelése, a hidrogénbomba. A fúziós reaktor építésének nehézségei.
Asztrofizika
Kozmikus környeze- A csillagok születése, fejlődése és pusztulása. Csillagtípusok. A
tünk
Nap. A Hold. A Naprendszer bolygói. Üstökösök, meteorok.
Tájékozódás az égbol- A csillagok és a Nap mozgása az égbolton. Az ekliptika és az égi
ton
egyenlítő az éggömbön. Csillagképek az éjszakai égbolton.
Kozmológia alapjai
A világegyetem szerkezete. Az Univerzum tágulása. Hubbletörvény. Ősrobbanás-elmélet. A világegyetem és a Naprendszer kialakulásának története.
Űrkutatás
A világűr megismerése, a kutatás irányai. Az űrhajózás története.
Rendszerező összefoglalás
Továbbhaladás feltételei
 Ismerje a geometriai optika alapvető törvényszerűségeit, ezeket tudja alkalmazni
különböző optikai eszközök működésének leírásakor.
 Értse a fény interferenciájának és elhajlásának tulajdonságait, ismerje a rés, a kettős rés és a rács elhajlási képét.
 Ismerje a látható fény különböző hullámtulajdonságait, értse, hogy ezeket a hullámtulajdonságokat milyen kísérletekkel, mérésekkel állapíthatjuk meg.
 Ismerje a speciális relativitáselmélet alap-posztulátumait. Tudja kiszámítani az
idődilatációt és a hossz-kontrakciót, valamint ismerje a relativisztikus sebességösszeadás módját. Ismerje a relativisztikus impulzus és a relativisztikus energia kiszámítási módját. Értse a tömeg-energia ekvivalencia elvét.
 Ismerje a kvantumfizika megszületéséhez vezető kísérleti tapasztalatokat.
 Értse a fény kettős természetét igazoló jelenségeket, ismerje a foton alapvető tulajdonságait.
 Értse az elektron részecske-hullám kettős természetét, ismerje az elektron hullám
alapvető tulajdonságait.
 Ismerje az atomelmélet fejlődésében fontos szerepet játszó fizikatörténeti kísérleteket. Legyen tisztában a fontosabb atommodellek főbb sajátosságaival.
 Ismerje az atommag összetételét, alapvető fizikai tulajdonságait. Értse az atommag
cseppmodellként, illetve héjmodellként történő leírását, ismerje ezeknek a modelleknek az igazságtartalmát, továbbá a hiányosságait is.
 Ismerje a radioaktív sugárzások fajtáit és ezek jellemzőit, a természetes és mesterséges radioaktivitás szerepét életünkben (veszélyek és hasznosítás).
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Ismerje a magátalakulások főbb típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek
felhasználási lehetőségeivel. Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös tekintettel a
környezeti hatásokra.
Legyenek ismeretei a csillagászat alapvető eredményeiről, legyen képes tájékozódni az éjszakai égbolton. Ismerje az Univerzum és a Naprendszer kialakulásának
történetét, legyen tisztában a világmindenség szerkezetével. Ismerje az űrhajózás
elméleti és gyakorlati jelentőségét.
Ismerje az alapvető részecskéket és kölcsönhatásokat leíró Standard Modellt, tudjon a jelenleg is folyó részecskefizikai kutatások irányáról.
A gimnázium utolsó osztályában a korábbi évek tananyagának és a modern fizika
elemeinek szintetizálásával körvonalazódnia kell a diákokban egy korszerű természettudományos világképnek. Tudatosodnia kell a tanulókban, hogy a természet
egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja. A fizika legáltalánosabb törvényei a kémia, biológia, földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén is érvényesek.
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VII.
KÉMIA TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
7–10. évfolyam

CÉLOK ÉS FELADATOK
Az Ember a természetben műveltségi terület legfontosabb célja, hogy a tanulók a három természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia) és a földrajz segítségével 18 éves korukra korszerű természettudományos műveltséggel rendelkezzenek. Megszerezzék azt a használható tudást, amelyek segítenek az állampolgári léttel összefüggő kérdésekben, a döntéshozatalban. Világképük kialakulását az iskolai évek során folyamatosan segítjük.. A világról kialakított kisgyermekkori elképzeléseiket ebben az életszakaszban – a korábbiakhoz képest
sokkal hathatósabban – vetjük össze a tudományok által megfogalmazott tényekkel, törvényszerűségekkel. Alapvető tehát, hogy a bemutatott törvényeket világosan megértsék és a kialakított – egyértelmű, tiszta – fogalmakat a hétköznapokban alkalmazni tudják.
A kémia tantárgy a kulcskompetenciák közül első sorban a természettudományos kulcskompetenciákat alakítja ki, de fontos szerepet játszik a matematikai kulcskompetencia (pl. hétköznapi életből vett számolási feladatok révén), az anyanyelvi kommunikáció (pl. kooperatív
feladatok), a digitális kompetencia (pl. anyaggyűjtés, a korosztályi adottságoknak megfelelő
poszter-, prezentációkészítés), hatékony, önálló tanulás kialakításában is. A tantárgy lehetőségeket ad az idegennyelvi kompetencia (pl. szakkifejezések), a szociális és állampolgári kompetencia (pl. a tudomány és technika fejlődése kapcsán), a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia (kooperatív csoportmunkában végzett feladatok), az esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőkészség (kooperatív csoportmunkában végzett feladatok produktumai:
tablók, poszrek stb.) fejlesztésére is.
Fontos, hogy bemutassuk a kémia jelentőségét. A vegyipar nélkülözhetetlen a társadalom
számára. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a környezeti problémák (azok is, amelyeket a vegyipar okoz) csak kémiai tudás segítségével oldhatók meg. Mindezek során fejlesszük a tanulók felelősségérzetét (önmaguk, társaik, családjuk és a társadalom iránt)!
Legyen a kémiatanítás érdekes, élményszerű, melynek elengedhetetlen velejárói a kémiai kísérletek (demonstrációs és tanulói kísérletek) legyenek látványosak, de a lehetőségekhez mérten egyszerűek. Legyenek olyan kísérletek, amelyeket a tanulók otthon is meg tudnak ismételni (pl. oldás, égetés, sav-bázis reakciók, erjesztés), de minden ilyen lehetőség esetén hívjuk
fel a figyelmüket a veszélyekre (tűz és balesetvédelem). A kísérletezés során mutassunk példát a munkavégzésben (óvatosság, pontosság, tisztaság, figyelmes, esztétikus munka) és az
anyag- és energiatakarékosságban. Ez utóbbiak a környezetvédelem hatékony módszerei.
Alkalmazzuk a 2000. évi XXV. törvény „a kémiai biztonságról” előírásait, tanítsuk meg erre
tanítványainkat is. Ebben a vonatkozásban se felejtsük, hogy a példa nevel a legjobban.
Foglalkozzunk a fogyasztóvédelem kérdéseivel, a különböző adalékanyagok alkalmazásával,
a veszélyes anyagok kezelésével is.
A jelenségek értelmezése során is lehetőség nyílik a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, kialakítható a tanulókban a jelenségek magyarázatának igénye. Kreativitásukat, együttműködő készségüket, önismeretük fejlődését változatos módszerek alkalmazásával segítsük
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(kooperatív módszerek, csoportmunka, projektek, könyvtár- és internet-használat)! Neveljük
tanítványainkat a kémia ismeretanyagán keresztül aktív, viszonyaikat megváltoztatni képes,
kritikus emberekké. Fejlesszük együttműködőkészségüket. Adjunk lehetőséget arra, hogy
átéljék az együtt végzett munka örömét és azt az örömet, amely a sikeres produktum elismerésével jár.
A megértést minden lehetséges módon segítsük. Szemléltessünk az iskola adottságai szerint a
legsokoldalúbban. Használjuk a videofilmeket, számítógépes programokat, a digitális tananyagbázis anyagait, modelleket, a tankönyvek ábráit stb. A molekulamodellek legyenek az
állandó tömegviszonyok megjelenítői is. Mutassuk be a háztartásban elterjedten használt
vegyszereket, ezek élettani hatását és szakszerű, balesetmentes használatát. Minden lehetséges
alkalommal fel kell hívni a diákok figyelmét az egészséges életmódra (tápanyagok, kábítószerek, kábító hatású oldószerek, permetezőszerek, gyógyszerek, dohányzás). Segíteni kell a helyes szokások kialakulását.
Az eredményes kémiatanulásnak speciális módszerei vannak. Ezeket meg kell tanítani. El kell
mondani, hogy melyek azok a részek, amelyeket a tanulónak memorizálni kell és melyek
azok az ismeretek, amelyeket a szabályok ismeretében a tanultakból levezethetünk. Fel kell
hívnunk a figyelmet a megértés, a gyakorlás jelentőségére és bíztatnunk kell a tanulókat arra,
hogy mindaddig kérdezzenek bátran (a kooperációs csoportmunkában egymástól, az így meg
nem oldott problémákat pedig a tanártól), míg vannak számukra érthetetlen anyagrészek.
A képleteket, egyenleteket a tanulás során (akár többször is) le kell írni. A számításos feladatok minél nagyobb számú tanuló általi megértetésére kifejezetten alkalmas a munkának kooperációs csoportban történő szervezése. A jobb képességű tanulók az ilyen munkaszervezéssel
a tanár „kinyújtott karjai” lehetnek és esetenként hatékonyabban átláthatják tanulótársaik
problémáját, mint maga a szaktanár.
A kémiai szaknyelvben a kommunikáció fontos eszközei a vegyjelek, képletek. Információtartalmuk sokoldalúan felhasználható a tanítás során. A gondolkodás fejlesztésének fontos
eszközei. Segítségükkel egyszerűen leírhatók a kémiai reakciók. Használatuk alapvető feltétele a megértés. Mennyiségi jelentésük alkalmat ad a mennyiségi törvényszerűségek elmélyítésére, a mértékegységek és az alapvető matematikai összefüggések természettudományos alkalmazásának begyakorlására. A számítási feladatok a szövegértés fejlesztésének hasznos
eszközei. Mértéktartó, differenciált használatuk fejlesztő hatású.
A kémia tanulmányok során a gyerekek sokféle kommunikációs formát gyakoroljanak.
A kémiai eljárások alkalmazásának, valamint az egyes elemek, vegyületek, módszerek felfedezésének történetével, neves hazai és külföldi kémikusok tevékenységének tanításával kialakítható a kémia kultúrtörténeti szemlélete. A tudomány, mint társadalmi tevékenység bemutatásától eljutunk a technika (pl. a gyógyászat) és a tudomány kapcsolatáig.
Az informatika tárgyban elsajátított képességek, készségek gyakoroltatása, alkalmazása, továbbfejlesztése során alapvető önművelési, ismeretszerzési technikákat gyakorolnak a diákok.
A kémia alakítsa – a fenntartható fejlődés igényeinek megfelelően – a tanulók természethez
való viszonyát, melynek során törekszünk a természet kincseit óvó, védő magatartás kialakítására. Fel kell hívnunk a tanulók figyelmét arra, hogy az ember része a természetnek. E megbonthatatlan egységből következik az emberi társadalmak és az egyének sajátos felelőssége a
környezetvédelemben. A környezeti nevelésben a legfontosabb a természetes vizek, a levegő
és a talaj kémiai szennyeződéstől történő megóvásának fontosságát megismertetni a tanulókkal. Az érintett környezeti jelenségek tárgyalása során tudatosítsuk a gyerekekben, hogy ők
maguk is sokat tehetnek saját környezetük védelméért, hogy iskolájuk, családjuk, lakóhelyük
sok cselekvési lehetőséget kínál a környezeti gondok helyi mérséklésére.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK
A kémia tantárgynak meghatározó szerepe van a kiemelt fejlesztési feladatok közül – számtalan területen keresztül – a környezettudatosságra és a testi és lelki egészségre nevelésben.
A további kiemelt fejlesztési feladatok kialakításában is szerepet játszik. Így pl. a kooperatív
csoportmunka, a drámapedagógia segítségével az énkép és önismeret, az aktív állampolgárságra, demokráciára, a felnőttlét szerepeire történő nevelés fejleszthető. A hazai, európai, Európán kívüli tudósok kiemelkedő eredményeinek bemutatásával a hon- és népismeret, az európai azonosságtudat és egyetemes kultúra tudatosítható. Megfelelő, a mindennapi élethez
kapcsolódó problémafeladatokkal (pl. hogyan csökkenthető a gázszámla?) gazdasági nevelést
végezhetünk.
Ismeretszerzési, -feldolgozási és -alkalmazási képességek
Mutassuk be és értelmezzük a tudomány szerepét a technikai és társadalmi folyamatokban.
Alakítsuk ki diákjainkban az ismeretszerzés iránti határozott igényt. A tanulók szerezzenek
gyakorlatot a kísérletezéshez szükséges anyagok és eszközök szakszerű, balesetmentes használatában, a minden apró mozzanatra kiterjedő észlelésben. Ismerjék meg a veszélyforrásokat
az iskolában és az iskolán kívül egyaránt. Rendelkezzenek alapvető balesetvédelmi ismeretekkel. Ismerjék és alkalmazzák a kémiabiztonságról szóló törvény előírásait. Méréseik és
egyszerű számítási feladataik során gyakorolják a tanult mértékegységek használatát, tudják
alkalmazni azok törtrészeit és többszöröseit.
A molekulák térbeli viszonyainak vizsgálatához használjanak a diákok modelleket.
A modellek segítségével értelmezzék a molekulák összetételét.
Gyakorlottságot kell szerezniük a tanulóknak az információkutatásban, a lényegkiemelésben,
a válogatásban, a tömörítésben és a rendszerezésben. Legyenek képesek a diákok megadott
szempontok szerint használni lexikonokat, képlet- és táblázatgyűjteményeket, a számítógépes
lehetőségeket, valamint multimédiás oktatási anyagokat. Rendszeres feladatokkal és önálló
munkájuk elismerésével szoktassuk hozzá a diákokat az ismeretterjesztő irodalom, a tudományos sajtó, a kézikönyvek, az iskolai és a lakóhelyi könyv- és médiatár, a sugárzott és a digitális média használatához. Gyakorlatot kell szerezniük a tanulóknak a feléjük áradó információözönből a tudományosan is elfogadható információk kiszűrésében, a média kritikus kezelésében.
A megfigyeléssel, méréssel, könyvtári munkával összegyűjtött információkat a tanulók legyenek képesek önállóan rögzíteni, áttekinthetően rendszerezni. A tapasztaltakat, információkat
koruknak megfelelő szinten hasonlítsák össze, csoportosítsák, sorolják be a megfelelő csoportokba. Találkozzanak a rendszerezés lépéseivel, lássanak példát arra, hogy egy halmaz csoportképzés után hogy alakítható rendszerré.
A tanulók gyakorolják a vonalas felosztások, táblázatok, diagramok, grafikonok, ábrák, rajzok
értelmezését, használatát, hogy ebben gyakorlatot szerezve maguk is képesek legyenek információkat megjeleníteni. A verbális és a képi információk átalakítása egymásba komoly nehézséget jelent a diákok számára. A felsőbb évfolyamokon akkor lehet hatékonyan fejleszteni
ezt a fontos képességet, ha az alapvető ábrázolási módok, sematikus vázlatrajzok alkalmazásában gyakorlatot szereztek a tanulók az általános iskola évei alatt. Ismerkedjenek meg néhány komplex gyártási folyamat leírásával.
Az önálló vagy csoportos vizsgálatokkal, mérésekkel és információkutatással szerzett adatokat, ismereteket a tanár segítségével elemezzék a diákok: értelmezzék a jelenségeket, állapítsanak meg összefüggéseket, vonjanak le következtetéseket, általánosítsanak, tegyenek önálló
megállapításokat. A legjobbak, az egyszerű reprodukción túllépve legyenek képesek a számukra érdekes természeti jelenségek és folyamatok, technikai alkalmazások mozzanatainak
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értelmezésére, magyarázatára, problémamegoldásra. Lássanak lehetőséget arra, hogy a megismerés eredményeként lehetőség van az eredmények előrejelzésére.
A fenti teljesítmények feltételezik a diákok jártasságát az írott és beszélt szaknyelv pontos,
helyes, szabatos használatában. A tanulóknak a szövegfeldolgozás és a szövegalkotás terén is
képesnek kell lenniük tudásuk, kérdéseik, problémáik, véleményük kifejtésére. Eközben alkalmazzák az anyanyelv, mint tantárgy tanulása során kialakult képességeiket.
A környezeti problémák az elmúlt évtizedekben tudatosultak a közgondolkodásban.
A diákoknak ismerniük kell az ismereteikhez kapcsolódó globális és a közvetlen környezetükben megjelenő helyi környezeti problémák okait, következményeit. Értsék, hogy mindanynyian használjuk, terheljük, szennyezzük környezetünket életünk során, tehát annak állapota
saját életvitelünktől is függ. A helyzet elemzésében és a lehetséges megoldási módok keresésében támaszkodjanak a különböző természettudományi tárgyakban tanult ismereteikre. Ismerjék fel mindennapi életükben a környezeti problémákat, és közösen, tanárok és szülők
segítségével keressenek megoldást az egyszerűbb gondokra.
Családjukban, iskolájukban, tágabb környezetükben szerzett személyes tapasztalataik és tanulmányaik nyomán diákjainknak érteniük kell, hogy az egészség és a környezet épsége
semmivel sem pótolható érték az egyén és a kisebb-nagyobb közösségek számára. Ismerniük
kell azokat a környezeti tényezőket, életmódunk azon összetevőit, amelyek veszélyeztetik
ezeket az értékeket. Ismerjék meg a helyes tűzgyújtás szabályait, rendelkezzenek alapismerettel a tűzmegelőzés, tűzoltás kérdéseiben.
Tájékozottság az anyag felépítéséről, szerkezetéről, az anyag és az energia kapcsolatáról
Az anyag szerkezetéről kialakult kép alapvető mindannyiunk világképében. Az anyag részecsketermészetéről rendelkezzenek a tanulók a koruknak, elvonatkoztatási készségüknek
megfelelő ismeretekkel. Vizsgálataik és tanulmányaik eredményeként a tanulók ismerjék meg
a környezetükben előforduló fontosabb szervetlen anyagok részecskeszintű szerkezetét (atom
és molekulafogalom kialakítása), a szerkezetből következő és egyéb fontos tulajdonságait,
esetleges veszélyeit és biztonságos, szakszerű használatukat. Legyenek képesek a hétköznapokban is ismert anyagok anyagszerkezeti besorolására, néhány elemekre bontási, valamint
vegyületképzési folyamat kísérleti bemutatására, keverékek (oldatok) készítésére, szétválasztására. A hétköznapi életben szükséges szinten legyenek képesek oldatokkal kapcsolatos feladatokat megoldani. Az anyagok megismerése kapcsán legyen szó a fogyasztóvédelemről. Szerezzenek gyakorlatot az anyag- és energiamegmaradás törvényének alkalmazásában, a kémiai
reakciókkal összefüggő energiaváltozások jelentőségének felismerésében. Fejlesszük anyag és
energiatakarékos szemléletüket. Legyenek képesek egyszerű szervetlen kémiai reakciók elvégzésére, feírására, természetes és mesterséges anyagok megkülönböztetésére.
A természeti környezet védelemre szorul. Az ember a környezet szerves része. A rendszer és
a környezet elválasztható, de a határok viszonylagosak. Megfordítható kémiai folyamatok
ismerete. Környezetünk anyagai közül az elfogyasztott tápanyagokkal kerülünk a legközvetlenebb, hosszú ideig tartó kapcsolatba. A diákok nyerjenek áttekintést a tápanyagok szerepéről, értékéről, a táplálkozás egészségmegőrző szerepéről és az egészséges étkezési szokásokról. Legyenek tisztában az élő és élettelen világot összekötő alapvető folyamatokkal (fotoszintézis, légzés).
Az egészségkárosító anyagok közül a nikotin és a könnyen elérhető, tudatállapotot befolyásoló anyagok, gyógyszerek jelentenek közvetlen veszélyt erre a korosztályra. A dohányzás
nagymértékben terjed a 13–14 éves korosztályban, ezért a nikotin káros hatásainak bemutatása nagyon fontos feladata a kémiatanításnak. Olyan formát kell találnunk a dohányzás veszélyeinek, hosszú távú személyes és társadalmi következményeinek bemutatására, hogy ennek
hatására a gyerekek elhatározzák magukban, hogy nem szoknak rá a cigarettázásra.
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A diákoknak ismerniük kell az őket veszélyeztető anyagok hatásait, el kell utasítaniuk ezek
fogyasztását.
A tanítás során nagy súlyt kell fektetni a differenciálásra, hiszen az érettségi követelményekben szerepelnek olyan ismeretek, amelyek csak az általános iskolai tananyagban fordulnak
elő, ezért az általános iskolai tanároknak is ismernie és használnia kell a középszintű érettségi
részletes követelményeit és ezeket, ha másképp nem lehetséges, tehetséggondozás keretében
meg kell ismertetni a tanulókkal.
Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek
A részecskékről tanult ismeretek szintjén alakuljon ki a diákoknak elképzelése az atomon
belüli méretarányokról, valamint a kémiai részecskék és a közvetlenül érzékelhető méretű
testek méretének nagyságrendi eltéréséről, a pontosság jelentőségéről. Legyenek képesek
egyszerű mérőeszközök használatára.
Tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről
Általános iskolai tanulmányaik végén a diákok tudják, hogy a sokszínű anyagi világ egységes
a felépítő részecskék tekintetében. Megértik, hogy a természet egységes rendszer (pl. atomelmélet, anyag, energia, kölcsönhatás, információ), melyet csupán az emberi megismerés vizsgál különböző szempontok és módszerek, tudományágak alapján. Tudatában kell lenniük annak, hogy a tudományos megismerés kanyargós utakat bejárva fejlődik. A felhalmozott tudás
az egész emberiség közös eredménye, melyben testet ölt a letűnt generációk minden tapasztalata, az életüket a tudományos problémák megoldásának szentelő tudósok munkája, tehetsége.
Ismerjék a kémiai ismereteikhez kapcsolódó legnevesebb hazai és külföldi kutatókat. Legyenek képesek a nagyobb összefüggő tudománytörténeti folyamatok értelmezésére. Tudják a
diákok, hogy a technika eredményei mögött a természet törvényeinek tervszerű és alkotó jellegű alkalmazása áll. Legyenek tájékozottak a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásának, a tudomány szerepének, valamint a természettudományos megismerés természetének
kérdéseiben. A világról tudományos és nem tudományos elméletek születnek. Szakértők véleményén alapuló gondos mérlegeléssel tudunk dönteni.
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7. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 A kémiatanulás specialitásai
 A bemutatott és az önállóan elvégzett kísérletek során előforduló jelenségek, változások sokaságának érzékelése.
 Megfigyelések rögzítése tanári segítséggel írott feljegyzések, rajzok, táblázatok
formájában.
 A megismert és önállóan alkalmazott mérőeszközök szakszerű használata.
 Egyszerű kísérletek önálló, csoportos elvégzése szóbeli utasítások vagy tanári bemutatás alapján.
 Az elvégzett tanulókísérletek önálló bemutatása.
 Az egyszerű kérdésekre adott válaszok ismertetése élőbeszédben.
 A tanult jelenségek értelmezése szóban vagy írásban.
 Az informatika tantárgyban elsajátított ismeretek és készségek alkalmazása.
 A kémiai mérő-, modellező és oktatóprogramok használata, a hálózatról történő információgyűjtés során.
 Egyéni és csoportos oktatási-tanulási tevékenységek a CD-n vagy az Interneten elérhető programok használatával.
 A kémia hatékony elsajátítását segítő tanulás-módszertani eljárások megismerése
és gyakorlása.
 Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, enciklopédiák, térképek, táblázatgyűjtemények, hetilapok és folyóiratok) használata csoportmunkában.
 A vizsgált anyagok lényeges fizikai és kémiai tulajdonságainak felismerése.
 Önállóan elvégzett feladat önálló kijavítása, pontozása készen kapott megoldás segítségével.
 A környezetünkben előforduló legismertebb kémiai változások felismerése és értelmezése.
 A tanult fogalmakhoz minél több hétköznapi példa keresése, felsorolása.
 A különböző tűzoltási lehetőségek értelmezése, annak eldöntése, hogy milyen tűzesetben melyik eljárás alkalmazható.
 Az anyag részecsketermészetével kapcsolatos modellkísérlet vagy kísérlet tapasztalatainak értelmezése, az atom és az atommag méretarányainak érzékeltetése.
 A megismert ionokat tartalmazó ionvegyületek képletének megállapítása.
 Egyszerű molekulák összetételének megállapítása, szerkezeti képletének lerajzolása, modelljének elkészítése és elemzése.
 A használt modell és a valóság kapcsolatának értelmezése.
 A részecskéket jellemző és a halmazra jellemző tulajdonságok között történő különbségtétel.
 Egyszerű számítások végzése az anyagok tömegével, anyagmennyiségével és a részecskeszámmal kapcsolatban.
 Egyszerű számítások végzése az oldatok tömegszázalékos összetételével kapcsolatban.
 Adott egyenlet alapján a kémiai egyenlet lényegének és a tömegmegmaradás törvényének értelmezése. [A feldolgozás során a természettudományos és matematikai kulcskompetencián, a hatékony önálló tanuláson túl, kooperatív feladatok, projektmunka, drámapedagógia, könyvtár és internethasználat stb. segítségével az
anyanyelvi, idegennyelvi (szakkifejezések), szociális és állampolgársági, vállalkozói (kezdeményezőkészség) és a digitális kulcskompetencia, valamint az esztétikai,
művészeti tudatosság fejlesztése.]
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Témakörök
Tudománytörténet

Tartalmak
A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága,
kísérleteik, felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események.
A tudomány fejlődése.
Anyagok
A természetes anyagok és vegyipari termékek sokfélesége, tulajdonságaik, jellemzésük, csoportosításuk különböző szempontok szerint.
(Kooperatív feladatok, az anyanyelvi és a digitális kulcskompetencia
fejlesztése.) Szervetlen és szerves anyagok. Szakkifejezések ismerete,
az idegennyelvi kulcskompetencia fejlesztése.
Változások
Változások a természetben, környezetünkben, a háztartásban, a laboratóriumban. Megismerési eljárások: megfigyelés, hipotézis- és modellalkotás, kísérlet.
Alapvető kísérleti eszközök, balesetmentes kísérletezés, vegyi balesetek, az önvédelem lehetőségei.
Különbség a fizikai, kémiai és a biológiai változások között.
A keverékek és a vegyületek elkülönítése.
A keverékek fajtái, szétválasztásuk.
Oldódás, tömegszázalékos összetétel. A matematikai kulcskompetencia fejlesztése.
Az égés: tűz, gyufa, az égés feltételei, (kooperatív feladatok, az anyanyelvi és a digitális kulcskompetencia fejlesztése) oxidáció, redukció,
redoxireakció, egyesülés és bomlás, belső energia, exoterm és endoterm reakció, veszélyhelyzetek, túlélési lehetőségek (az állampolgársági kompetencia fejlesztése).
Sav-bázis reakció: sav, bázis, savas, semleges, lúgos, indikátor, közömbösítés, só. (sósav, nátrium-hidroxid, ammónia, nátrium-klorid)
Bepillantás a ré- Az atomok és felépítésük: elemi részecskék, töltésük, (relatív) tömeszecskék világába
gük, atommag, proton, neutron, elektronhéjak, méretviszonyok.
Tömeg és töltésviszonyok a részecskékben: tömegszám, izotóp, (egyszerű) ion.
Az atomok rendszerezése: elem, vegyjel, a periódusos rendszer, csoport, periódus, vegyértékelektronok.
Az
atomok
kapcsolódása:
molekulák,
molekulamodellek.
A részecskék sokasága: anyagmennyiség, moláris tömeg, halmazállapotok, kristályrács, rácsösszetartó erő.
A kémiai egyenlet.
A továbbhaladás feltételei
 A tanuló sorolja fel az atomot felépítő elemi részecskéket, tudja, hogy a protonok
és az elektronok száma azonos a semleges atomban.
 Alkalmazza a periódusos rendszerben való elhelyezkedés és az atom protonszáma
közti összefüggést.
 Nevezze meg a tanult atomokat, ionokat, molekulákat és tudja felírni kémiai jelüket.
 Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására.
 Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján.
 Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás alapján szakszerűen
mutassa be.
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Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi
életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.
Legyen képes a tanult anyagok összetétel szerinti csoportosítására.
Ismerje az égés folyamatának lényegét, mindennapi jelentőségét, feltételeit, veszélyeit, a helyes magatartásformát tűz esetén.
Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.
Legyen képes egyszerű tudományos népszerűsítő irodalmi részlet értelmezésére,
lényegének elmondására.
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8. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 Az egyes témakörökben szereplő vegyületek megismerése közben használják, rögzítsék, gyakorolják a tanulók a 7. évfolyam tantervében szereplő ismereteket, tevékenységeket, képességeket.
 A baleset (vegyi balesetek) és tűzvédelem szabályainak további tudatosítása, a
korosztálynak megfelelő szinten. A lényeges és lényegtelen tapasztalatok megkülönböztetése.
 Megfigyelések önálló rögzítése: írott feljegyzések, rajzok, táblázatok formájában.
 Olyan kísérletek elvégzése folyamatábra vagy leírás alapján, melyek a korábban
megismert műveleteket tartalmazzák.
 Ismeretek kifejtése folyamatos élőbeszédben vagy írott szöveg alkotása a kémiai
szakkifejezések pontos használatával.
 Folyamatábrák, grafikonok, táblázatok, tablók készítése, kísérletek bemutatása és
ezek értelmezése szóban.
 Egy kiválasztott témához kapcsolódó ismeretek gyűjtése az írott, a sugárzott és a
digitális médiából, irodalomból.
 Az összegyűjtött ismeretek csoportosítása, válogatása, rendszerezése, szerkesztése,
majd írott vagy szóbeli kifejtésre alkalmas formába öntése az informatika tantárgyban elsajátított ismeretek és képességek felhasználásával.
 Az elsajátított tanulás-módszertani eljárások alkalmazása és kiegészítse a kémia
újabb ismeretköreihez illeszkedő módszerekkel.
 A természettudományos megismerési módszerek alkalmazása feladathelyzetekben.
 A környezet terhelését csökkentő lehetőségek említése a mindennapi életből.
A takarékosság további tudatosítása, a megújuló energiaforrások használatának jelentősége és a szabályok szerinti cselekvés.
 A fontosabb összetett ionokat is tartalmazó ionvegyületek képletének megszerkesztése.
 A tanult vagy a kísérletek során megfigyelt reakciók egyenleteinek megszerkesztése egyszerűbb esetekben.
 Egyszerű kémiai számítások elvégzése kémiai egyenlet alapján. [A feldolgozás során a természettudományos és matematikai kulcskompetencián, a hatékony önálló
tanuláson túl, kooperatív feladatok, projektmunka, drámapedagógia, könyvtár és
internethasználat stb. segítségével az anyanyelvi, idegennyelvi (szakkifejezések),
szociális és állampolgársági, vállalkozói (kezdeményezőkészség) és a digitális
kulcskompetencia, valamint az esztétikai, művészeti tudatosság fejlesztése.]
Témakörök
Tudománytörténet

Tartalmak
A tárgyalt anyagokhoz kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága,
kísérleteik, felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események.
A tudomány és a technika fejlődésének viszonya.
A víz, a levegő és Nemfémes elemek: hidrogén ( izotópjai, reakciói nemfémekkel, fémami bennük van
oxidokkal, előfordulása, ipari előállítása, felhasználása), oxigén ( allotrópia, vízoldékonyság, jelentőség, előállítás), klór ( fizikai tulajdonságai, előállítása sósavból), a víz klórozása.
(A hidrogén előállítása, égése, durranógáz-reakció.
A klór reakciója vízzel, nátriummal.)
Nitrogén ( előfordulása, reakciókészsége, előállítása), az ózon szerepe,
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Tartalmak
nemesgázok ( reakcókészség, előfordulás, ipari előállítás) és felhasználásuk.
Szerkezeti fémeink Fémes elemek: vas, vasoxid, vasgyártás, acél, alumínium, ötvözetek.
és amit a kincsesláda Korróziós jelenségek a mindennapi életből, ezek értelmezése a tanult
rejt
fogalmak alapján, a korrózióvédelem.
(A vas reakciója oxigénnel, savoldatokkal, ipari előállítása.
Az alumínium reakciója oxigénnel, az alumínium kiváltott korróziója.)
Arany, ezüst, ötvözeteik, réz, ( ón, ólom, élettani hatások, jelentőségük).
[A nemesfémek reakcióképtelensége (híg) savoldatokkal.]
Szervetlen anyagok a További elemek és szervetlen vegyületek. A talaj és a növénytermesztermészetben és a tés: Nátrium, kálium, kalcium-karbonát, magnézium és vegyületeik,
mindennapokban
szilícium, szilikátok, növényvédő szerek, réz-szulfát, műtrágyák. ( ammónia, a szerves anyagok bomlásterméke, hűtés, salétromsav és reakciói, választóvíz, királyvíz.)
(A nátrium reakciója nemfémekkel, vízzel.
A magnézium égetése, reakciója savoldattal.
A víz reakciója fém-oxidokkal, -hidroxidokkal.
A kalcium-karbonát reakciója savval.)
Életfontosságú anyagok: Nátrium-klorid, a vas, a kalcium, a magnézium
és a cink szerepe.
Természetes vizek: Tengervíz, édesvíz.
Vízkeménység, vízkő, vízlágyítás.
Szervetlen tisztítószereink: hypo, oxidáló hatása, sósav, nátriumhidroxid.
[A hypo reakciója sósavval, színtelenítő hatása.
A hidrogén-klorid vízoldékonysága ( fizikai tulajdonságai), reakciója
bázisokkal, illetve fémekkel.
A nátrium-hidroxid karbonátosodása, közömbösítés.]
Az építkezés anyagai: Tégla, cserép, vas, acél, cink, réz, ólom, műanyagok, kalcium-oxid, kalcium-hidroxid, cement, sóder, homok, habarcs, beton, gipsz.
(A cink reakciója savoldatokkal.
Mészégetés, mészoltás, karbonátosodás.)
Az elektronika anyagai: Szilícium, üveg, arany.
Környezeti kémia
Energiagazdálkodás: Tűzgyújtás, tűzvédelem. Tűzifa, természetes ( allotróp módosulatok és tulajdonságaik) és mesterséges szenek, kőolaj,
földgáz, atomenergia, elektromos áram. Projektmunka, koopratív feladat
alkalmazása, az anyanyelvi, szociális és állampolgársági, vállalkozói és
a digitális kulcskompetencia, valamint az esztétikai, művészeti tudatosság fejlesztése.
Megújuló energiahordozók, energiatakarékosság. Drámapedagógiai,
koopratív feladat alkalmazása, az anyanyelvi, szociális és állampolgársági, vállalkozói és a digitális kulcskompetencia, valamint az esztétikai,
művészeti tudatosság fejlesztése.
Az emberi szervezet építőanyagai és energiahordozói: Zsírok, szénhidrátok, fehérjék. Kémiai biztonság. Fogyasztóvédelem. (az élelmiszerek
adalékanyagai, az allergiát okozó vegyületek, az élelmiszerek tárolása, a
csomagoláson található címke jellemzői) Levegőszennyezés: szén261
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Tartalmak
dioxid, üvegházhatás, kén, kén-dioxid, kén-trioxid, kénsav, savas eső,
nitrogén-dioxid, szmog. Projektmunka, koopratív feladat alkalmazása,
az anyanyelvi, szociális és állampolgársági, vállalkozói és a digitális
kulcskompetencia, a hatékony, önálló tanulás, valamint az esztétikai,
művészeti tudatosság fejlesztése.
Az oxigén reakciója szénnel, szerves vegyületekkel [metán, etilalkohol].
A szén-dioxid reakciója vízzel, előállítása és kimutatása. A szénmonoxid képződése és égése. A kén halmazállapot-változásai (allotróp
módosulatok), reakciója oxigénnel (konzerválás, a kén reakciója fémekkel).
A kén-dioxid további oxidációja, reakció vízzel.
A kénsav reakciója vízzel, bázisokkal, fémekkel, szerves vegyületekkel.
(A kénsavgyártás lépései) Csomagolóanyagok: Műanyagok, fémek,
üveg, hulladékok, szelektív hulladékkezelés, újrahasznosítás, a hulladékégetés és veszélyei. Projektmunka, koopratív feladat alkalmazása, az
anyanyelvi, szociális és állampolgársági, vállalkozói és a digitális kulcskompetencia, valamint az esztétikai, művészeti tudatosság fejlesztése.
Vízszennyezés: Szennyvíz, kémhatás, iontartalom, szerves szennyeződés, víztisztítás. Projektmunka, koopratív feladat alkalmazása, az anyanyelvi, szociális és állampolgársági, vállalkozói és a digitális kulcskompetencia, valamint az esztétikai, művészeti tudatosság fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei
 A tanuló a tanult elemek helyét ismerje fel a periódusos rendszerben.
 Néhány fontos tulajdonság említésével mutassa be a tanult elemeket, vegyületeket,
írja fel kémiai jelüket.
 Használja a molekulamodellt a tanult molekulák bemutatására.
 Értelmezze a kémiai reakció lényegét (kiindulási anyagok és termékek megadása)
az elvégzett kísérletek alapján.
 Sorolja be a megismert anyagokat a megfelelő anyagcsoportokba, a kísérleti úton
is megismert változásaikat, reakcióikat a megfelelő típusba (egyesülés, bomlás).
 Társítson minél több hétköznapi példát a tanultakhoz.
 Leírás alapján mutassa be a tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a
laboratóriumi eszközöket.
 Alkalmazza a kémiai biztonságról szóló törvénynek az elvégzett kísérlet anyagaira
vonatkozó előírásait.
 Tudja, hogy a megismert anyagoknak, változásoknak mi a szerepük a mindennapi
életben, ismerje helyes alkalmazásukat, környezet- és egészségkárosító hatásukat.
 Érzékszervvel megfigyelhető tulajdonságaik alapján azonosítsa a köznapi életben
is fontos szervetlen anyagokat.
 Használati utasítás alapján szakszerűen dolgozzon a háztartási vegyszerekkel, a
mindennapi életben használt oldatokkal.
 Sorolja fel a természetes vizek összetevőit.
 Ismerje fel az egészségét, a környezet épségét veszélyeztető jelenségeket, problémákat saját környezetében.
 Sorolja fel a levegő és a természetes vizek szennyezéseit.
 Legyen képes egyszerű tudományos leírás önálló értelmezésére, felhasználására.
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9. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
 Kísérletek, megfigyelések végzése a tanár szóbeli vagy írásbeli útmutatása alapján.
Egyszerű azonosítások megtervezése.
 A kísérletben felhasznált és keletkezett anyagok egészségügyi, környezeti hatásainak megfelelő kezelése.
 Az ismeretterjesztő irodalom, a tudományos és a napi sajtó, a lexikonok, kézikönyvek, a könyv- és médiatár, a sugárzott és a digitális média kritikus, igényes
használata.
 A megfigyeléssel, méréssel szerzett és a médiából összegyűjtött információk összehasonlítása, szelektálása, csoportosítása.
 Rendszerezést igénylő feladatok önálló elvégzése.
 A világ kémiai hátterű aktuális eseményeinek, híreinek, új felfedezéseinek (pl. balesetek, katasztrófák, tudományos és technikai sikerek) feldolgozása csoportmunkában, vagy a drámapedagógia módszereivel. A csoportok véleményének összevetése.
 Információk megjelenítése vonalas felosztások, táblázatok, diagramok, grafikonok,
ábrák, rajzok formájában és ezek értelmezése, használata csoportmunkában.
 A verbális és a képi információk egymásba alakítása.
 A számítástechnikai készségek és az elérhető programok adta lehetőségek alkalmazása a fenti tevékenységekben.
 A tanulók együttműködésével, a szaktanár irányításával szerkesztett, szemléltetőeszközöket is alkalmazó előadás tartása.
 A megismert kémiai fogalmak szabatos használata írásban és szóban.
 A magyarázatra szoruló egyszerű vagy összetettebb természeti jelenségek és folyamatok, technikai alkalmazások felismerése, és ezek egy részének önálló magyarázata.
 Az anyagot összetartó erők okozta energiaviszonyok megállapítása és ezekből következtetés a lejátszódó folyamatokat kísérő energiaváltozásokra.
 Ismert anyagok tulajdonságainak magyarázata a bennük lévő elsőrendű és másodrendű kötések alapján.
 Egyszerű esetekben következtetés az anyag szerkezetéből tulajdonságára, tulajdonságából a szerkezetére.
 A reakcióban szereplő anyagok szerkezetváltozásainak megállapítása.
 A megismert kémiai reakciók osztályozása típusuk szerint; a besoroláshoz szükséges lényeges tulajdonságok felismerése.
 Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának szabályai molekulákban, ionokban. A
redoxifolyamatok és a protonátmenettel járó folyamatok értelmezése. Kémhatás,
pH. Ionegyenlet írása egyszerű esetekben.
 Elektrokémiai alapismeretek (galvánelem, elektrolízis). A kémiai jelek és a kémiai
egyenlet mennyiségi értelmezésére vonatkozó ismeretek alkalmazása.
 Számítási feladatok megoldása (sztöchiometria, oldatok összetétele, reakciósebesség és egyensúlyok, kémhatás, elektrokémia); a megoldás során a kémiai jelek
mennyiségi értelmezésére és az SI mértékegységek használatára vonatkozó ismeretek alkalmazása.
 Az eredmények nagyságrendjének ellenőrzése fejben.
Témakörök
Tartalmak
Tudománytörténet (fo-A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága,
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Tartalmak
lyamatosan)
kísérleteik, felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események.
Tájékozódás a részecs-Atomszerkezet
kék
világában Atommodellek a tudománytörténetben.
Az alapállapotú atom és gerjesztése.
Az elektronfelhő szerkezete: elektronhéjak, alhéjak, atompályák, elektronpár, párosítatlan elektron.
Vegyértékelektronok, atomtörzs.
A periódusos rendszer és kapcsolata az atomi tulajdonságokkal.
Ionizációs energia, elektronaffinitás. Elektronegativitás.
A radioaktivitás alkalmazása és veszélyei.
Molekulaszerkezet
Kovalens kötés: egyszeres, többszörös, szigma- és pi-kötés, delokalizált
kötés, datív kötés, poláris és apoláris kötés.
Kötési energia.
Kötéshossz.
A molekulák téralkata.
Apoláris molekula, dipólusmolekula, a dipólusosság feltételei.
Anyagi halmazok
Állapotjelzők. Halmazállapotok.
Gázhalmazállapot: Avogadro-törvénye; a gázok moláris térfogata, gázok sűrűsége. Folyadék halmazállapot.
Szilárd halmazállapot: kristályrácstípusok, amorf anyagok.
Kémiai kötések: első- és másodrendű kötések, fajtái, jellemzői és kialakulásuk feltételei. Anyagi halmazok összetétele: a diszperz rendszerek fajtái (elegyek, oldatok, kolloid rendszerek, heterogén rendszerek);
százalékos összetétel, koncentráció (mol/dm3) és tömegkoncentráció.
Oldódás közben bekövetkező szerkezeti változások. Az oldódás energiaviszonyai.
Oldhatóság és kapcsolata az anyagi tulajdonságokkal, illetve a körülményekkel.
Telítetlen, telített és túltelített oldatok.
Oldatok hígítása és töményítése. Átkristályosítás.
Számítások (relatív atomtömeg számítása izotóp arányokból; a térfogat
– tömeg – anyagmennyiség – részecskeszám közötti összefüggések
alkalmazása; vegyületek tömegszázalékos összetétele és képlete közötti
kapcsolat alkalmazása; az oldatok összetételével, hígításával, töményítésével és átkristályosításával kapcsolatos számítások).
A kémiai reakciók vál-Termokémia
tozatossága
Reakcióhő (exoterm és endoterm reakciók), képződéshő, Hess-tétele.
Kémiai számítások (reakcióhő számítása kötési energiákból, valamint
képződéshőkből és fordítva).
Reakciósebesség és egyensúly
A reakciósebességet befolyásoló tényezők (koncentráció, hőmérséklet,
katalizátorok) aktiválási energia.
Egyensúlyra vezető kémiai reakciók, az egyensúly törvénye (tömegha264
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tás törvénye), egyensúlyi állandó, Le Chatelier-elv. A kémiai egyensúlyokkal kapcsolatos egyszerű számítások.
Kémiai reakciók
A kémiai reakciók csoportosításának szempontjai.
Vizes oldatban lezajló kémiai reakciók: csapadékképződés, gázfejlődés,
komplexképződés.
A reakcióegyenlet és jelentései.
Az ionegyenlet.
Sztöchiometriai számítások.
Redoxireakciók
Oxidáció és redukció (elektronátadással), oxidáló- és redukálószer, a
két fogalom viszonylagossága.
Az oxidációs szám és használata a redoxireakciók értelmezésében, illetve az egyenletrendezésben.
Galvánelemek
A galvánelem működési elve.
Elektród, katód és anód.
Katód- és anódfolyamatok a galváncellában, elektromotoros erő, standardpotenciál.
Az elektródpotenciál használata a redoxireakciók irányának eldöntésében.
A galvánelemek gyakorlati jelentősége (pl. zsebtelepek, ólomakkumulátor) és környezetvédelmi vonatkozásai.
Elektrolízis
Katód- és anódfolyamatok elektrolíziskor.
Faraday-törvények.
Az elektrolízis gyakorlati jelentősége (pl. alumíniumgyártás, kősó
elektrolízise).

Sav-bázis reakciók
Sav és bázis fogalma Brönsted szerint, sav-bázis párok. Erős és gyenge
savak és bázisok. A víz autoprotolízise, vízionszorzat, kémhatás, pH.
Sav- és bázisállandó. Sók vizes oldatainak kémhatása. Közömbösítés és
semlegesítés. Egyszerű számítások.
Laboratóriumi vizsgá-Alapműveletek
latok,
mérések A mérés fogalma, mérési hiba.
Tömegmérés, térfogatmérés (a különböző pontosságú térfogatmérő
eszközök – mérőhenger, pipetta, mérőlombik, büretta – szabályos
használata).
Oldatkészítés.
Anyagszerkezeti vizsgálatok
Egyszerű kémiai vizsgálatok a halmazállapotváltozásokkal, oldódással,
oldhatósággal kapcsolatban.
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Kémiai reakciók vizsgálata
Csapadékképződési, sav-bázis és redoxireakciók vizsgálata. Kémhatás
vizsgálata indikátorokkal. Egyszerű elektrokémiai rendszerek vizsgálata.
Egyszerű klasszikus kvantitatív analitikai meghatározások
A titrálás mint analitikai módszer; eszközei és kivitelezése.
Mérőoldat készítése és pontos koncentrációjának meghatározása.
Egyszerű sav-bázis titrálás végrehajtása (erős bázis meghatározása erős
savval, ill. fordítva).
Egyszerű redoxititrálás végrehajtása.

A továbbhaladás feltételei
 Az anyagok atomos szerkezetének ismerete.
 Alkalmazza a tömeg–darabszám–anyagmennyiség kapcsolatát.
 Tudja kiszámolni adott összegképletű anyag moláris tömegét.
 Állapítsa meg a tanult atomok elektronszerkezetét a periódusos rendszer használata segítségével.
 Olvassa le a periódusos rendszerből az atom külső elektronhéján található elektronok számát és következtessen ionképződésükre.
 Említsen példákat a radioaktív folyamatok alkalmazására és ezek veszélyeit, kockázatait is ismerje.
 Értelmezze egyszerűbb vegyületek képletét.
 Értelmezze a tanult molekulák modelljének segítségével a molekulák alakját.
 Leírás alapján mutassa be a tanult tanulókísérleteket, ezek során használja szakszerűen a laboratóriumi eszközöket.
 Értelmezze az elvégzett vagy bemutatott kémiai reakciókat.
 Ismerje a fontosabb, részletesen tanult elemek és szervetlen vegyületek nevét, jelét, tulajdonságait.
 Értelmezze a kémiai reakció és a fizikai változás közti különbséget.
 Ismerje fel egyszerű esetekben a hétköznapi életben előforduló redoxireakciókat és
sav-bázis reakciókat.
 Mondjon példát az elektrolízis és a galvánelem gyakorlati felhasználására, ismerje
ezek veszélyeit, környezetbarát alkalmazásukat.
 Értelmezze a hétköznapokban előforduló oldatok összetételét.
 Értelmezzen egyszerű, kémiai ismereteket tartalmazó ábrákat, grafikonokat, táblázatokat.
 Ismerje és tudja használni a legfontosabb laboratóriumi eszközöket.
 Legyen képes a legegyszerűbb laboratóriumi alapműveletek, fizikai mérések és
egyszerű sav-bázis-, valamint redoxititrálások kivitelezésére.
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Belépő tevékenységformák
 Az egyes témakörökben szereplő vegyületek megismerése közben használják, rögzítsék, gyakorolják a tanulók a 9. évfolyam tantervében szereplő ismereteket, tevékenységeket, képességeket.
 Új jelenségek önálló értelmezése a korábban észlelt és értelmezett jelenségek ismeretében.
 A szerves vegyületek fizikai és kémiai sajátosságainak igazolása a megfelelő kísérletekkel.
 Egyszerűbb kérdések megválaszolására kísérletek tervezése és végzése segítséggel, csoportmunkában, majd önállóan.
 A tanult egyszerűbb felépítésű (12-es szénatomszámnál nem nagyobb) szerves
anyagok molekulamodelljének elkészítse és jellemzése; annak megítélése, milyen
erők hatnak a vegyület halmazában és milyen fizikai tulajdonságok következnek
ebből.
 Az informatikában elsajátított ismeretek (pl. internet, levelező, szövegszerkesztő,
függvény- és diagramszerkesztő, táblázatkezelő vagy grafikai programok) alkalmazása az információszerzés, -feldolgozás és -átadás folyamán.
 Távolsági kommunikációs technikák (elektronikus levelezés, telefon, fax) szakszerű használata.
 Előadás tartása a projektmunkában összegyűjtött és megszerkesztett információk
alapján a kémiai szaknyelv szabatos használatával és az iskolában rendelkezésre
álló audiovizuális eszközök alkalmazásával.
 A mindennapi életben előforduló ártalmas szerves anyagok felsorolása; az élő
rendszerekre és a környezetre gyakorolt hatásaik kifejtése; tájékozódás szakszerű
használatukról a mellékelt tanácsok, utasítások alapján.
 A globális és a közvetlen környezetünkben megjelenő helyi környezeti problémák
okainak, következményeinek feltárása.
 A helyzet elemzése (pl. a drámapedagógia felhasználásával) és a lehetséges megoldási módok keresése során a különböző (nem csak természettudományi) tantárgyakban tanult ismeretek alkalmazása.
 Információk szerzése (csoportmunka, projektmunka) és önálló vélemény kialakítása (drámapedagógia) a szenvedélybetegségek kémiai vetületeiről, az oxigén- és
nitrogéntartalmú vegyületek narkotikus és egészségkárosító hatásairól, a személyiségre és a társadalomra irányuló veszélyeiről, az embert és a természetet veszélyeztető anyagokról.
 Kolloid rendszerek említése a hétköznapi életből, összetevőik elemzése.
 Az anyagszerkezeti ismeretek alkalmazása a szerves vegyületek fizikai tulajdonságainak magyarázatára: összefüggés keresése a funkciós csoport, a moláris tömeg
és a molekula térszerkezete, polaritása, valamint az olvadás- és a forráspont, illetőleg az oldhatóság között.
 Egy konkrét vegyületben az előforduló funkciós csoport felismerése az anyag fizikai sajátságai, kémiai viselkedése alapján.
 Szerkezeti képlet alapján az izoméria fajtájának felismerése.
 Egyszerű szerves kémiai egyenletek szerkesztése az egyenletírás megismert szabályai szerint.
 A tökéletes égés egyenletének felírása egyszerűbb, adott összegképletű C, H és O
atomokból álló vegyületre.
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A környezetünkben előforduló műanyagok tulajdonságainak vizsgálata, felhasználási lehetőségeik, esetleges környezetkárosító hatásuk magyarázata felépítésük
alapján.
Információk szerzése (csoportmunkában) arról, hol adhatunk le, dobhatunk ki a tanuló lakóhelyéhez legközelebb háztartási veszélyes hulladékokat és újrahasznosítható anyagokat.
Vizsgálat tervezése (projektmunka) a háztartások hulladéktermelésének mennyiségi, minőségi viszonyainak felmérése érdekében, a kapott adatok elemzése.
Megoldások keresése (csoportmunka, projektmunka) a háztartási csomagolóanyagok mennyiségének háztartáson belüli és országos szintű csökkentésére.

Témakörök
Tartalmak
Tudománytörténet (fo-A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága,
lyamatos)
kísérleteik, felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események.
Általános szerves ké-A szerves kémia tárgya, a szén molekulaképző tulajdonságai.
miai fogalmak
Funkciós csoport. Homológ sor.
Konstitúció, konformáció, konfiguráció.
Izoméria: konstitúciós, cisz-transz és optikai.
Csoportosítási lehetőségek (rendűség, értékűség, a szénlánc jellege
stb.).
A szénhidrogének ésTelített szénhidrogének (alkánok, paraffinok)
halogénezett szárma-Izoméria és elnevezés. Általános összegképlet. Alkilcsoportok. A mezékaik
tán és főbb tulajdonságai. PB-gáz, környezetkímélő autógáz. Konstitúciós izomerek, a szabályos nevezéktan alapjai. Az alkánok égése, tűzoltási lehetőségek. Halogén-szubsztitúció. A földgáz és a kőolaj. Keletkezésük. Tűzvédelem. Kőolaj-feldolgozás, kőolajpárlatok és jelentőségük. Oktánszám. A kőolajipar és -felhasználás környezeti problémái.
Telítetlen szénhidrogének
Alkének, általános összegképlet, izoméria, elnevezés. Az etén tulajdonságai, addíciós reakciói (halogén-, hidrogén-halogenid-, víz-,
hidrogénaddíció), előállítása. Az alkének addíciós reakciói: Markovnyikovszabály. Polimerizáció, monomer, polimer. Az alkének ipari jelentősége.
Diének (butadién, izoprén), kaucsuk, gumi, műgumi.
Alkinek, etin, addíciós reakciói, reakciója nátriummal, ipari jelentősége.
Aromás szénhidrogének
Izoméria. A benzol, szubsztitúciós reakciókészsége, jelentősége, mérgező hatása, kémiai biztonság. Egyéb aromás szénhidrogének és jelentőségük (toluol, xilol, sztirol, naftalin).
Fontosabb polimerek (polisztirol).

Oxigéntartalmú
ves vegyületek

Halogénezett szénhidrogének
A fontosabb halogénezett szénhidrogének (pl. freon, vinil-klorid, PVC,
teflon) tulajdonságai, jelentőségük, környezeti hatásuk (freon és PVC).
Szubsztitúció és elimináció (Zajcev-szabály).
szer-Alkoholok
Funkciós csoport. Az alkoholok általános szerkezete, izomériája, elnevezése. Értékűség és rendűség. Az etanol, halmazszerkezete (hidrogén268
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kötés), főbb sajátságai. A metanol, az izopropil-alkohol, a glikol, a glicerin.
Éterek
Funkciós csoport. Elnevezés. A dietil-éter tulajdonságai, előállítása, jelentősége. A tárolásával kapcsolatos biztonsági előírások.
Fenolok
Funkciós csoport. Elnevezés. A fenol főbb tulajdonságai. Fenoplasztok
(bakelit).
Oxovegyületek
Funkciós csoportok. Izoméria, elnevezés.
Aldehidek
A formaldehid és az acetaldehid főbb tulajdonságai, előállítás, jelentőség.
Ketonok
Az aceton főbb tulajdonságai, felhasználása.
Karbonsavak
Funkciós csoport. Izoméria, elnevezés. Értékűség. Hidrogénkötésre
való hajlam.
A hangyasav és az ecetsav, sav-bázis tulajdonságok, jelentőség.
A biológiai és kémiai szempontból fontos karbonsavak.
Az alkohol–oxovegyület–karbonsav redoxi átalakulások.
Karbonsavészterek
Előállításuk karbonsavból és alkoholból, főbb fizikai sajátságaik, előfordulásuk, felhasználásuk.
Gyümölcsészterek mint íz és illatanyagok.
Zsírok, olajok-gliceridek
Zsírok és olajok, főbb sajátságaik, margaringyártás.
A használt sütőzsiradékok környezeti problémája, újrahasznosítása.
A foszfatidok és a nitroglicerin.
Kolloid rendszerek.
Poliészterek (terilén), polikondenzáció.

Szappanok, mosószerek
Szappangyártás, szappanok, a tisztító hatás mechanizmusa, szennyvíz,
eutrofizáció. Alkil-szulfátok, mint környezetkímélő mosószerek.
Nitrogéntartalmú szer-Az aminok szerkezete (aminocsoport, értékűség és rendűség) és főbb
ves vegyületek
tulajdonságaik.
Az amidok szerkezete (amidcsoport) és főbb tulajdonságaik. Poliamidok (nejlon), aminoplasztok.
Nitrogéntartalmú heteroaromás vegyületek: piridin, pirimidin, pirrol,
imidazol és purin.
Szénhidrátok
Monoszacharidok
Funkciós csoportjaik, a glükóz szerkezete és tulajdonságai, erjedés, a
fruktóz, biológiai jelentőségük.
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Témakörök

Tartalmak
Konfiguráció, optikai izoméria (léte és biológiai jelentősége).

Diszacharidok
A malátacukor, a sörgyártás, a kristálycukor (répacukor), biológiai jelentőségük.
Redukáló hatású cukrok (ezüsttükörpróba, Fehling-reakció).
Poliszacharidok. A cellulóz, papír, újrahasznosítási lehetőségek, a
keményítő, a glikogén, a redukciós készség hiánya.
A fehérjék és építőkö-A természetes eredetű aminosavak általános szerkezete, amfotéria, az
veik
aminosavak kapcsolódása, peptidkötés, polipeptidek, fehérjék. A fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezete. Makromolekulás kolloidok. Denaturáció és koaguláció.
Nukleinsavak
Nukleinsavak: a ribóz, a 2-dezoxi-ribóz, nukleotidok, a nukleotidok
kapcsolódása, az RNS, bázissorrend, a DNS kettős hélixe. A nukleinsavak jelentősége, a fehérjeszintézis vázlata. Az örökítőanyag módosulása, mutációk, mutagén anyagok. Nukleinsavrombolás sugarakkal
(atombomba, ózonlyuk, csíramentesítés). Reakcióláncok: biokémia és
vegyipar, hasonlóságok, eltérések.
Műanyagok
A műanyagok fogalma.
Csoportosításuk: eredet, előállítás módja, tulajdonságaik szerint.
A szenvedélybetegsé-Az alkoholizmussal kapcsolatos oxigéntartalmú szerves vegyületek
gek kémiája
(etanol, aceton, aldehidek).
A szenvedélybetegségekkel kapcsolatos nitrogéntartalmú szerves vegyületek, drog (nikotin, tein, koffein, kábítószerek), hozzászokás, függőség, hatásuk az egyén és a társadalom szintjén. Gyógyszerek. A
gyógyszerek helyes használata.
Környezeti
szervesEnergiagazdálkodás: fosszilis, hasadó és megújuló energiaforrások, előkémia
nyeik, hátrányaik. Műanyagok: a biológiai úton nem lebontható műanyagok, hulladékégetés, dioxin. Táplálékaink: növénytermesztés,
növényvédőszerek, állattenyésztés, antibiotikumok, hormonok, tartósítószerek, E-számok, biogazdálkodás. Fogyasztói társadalom, a fenntartható fejlődés és a környezet.
Laboratóriumi gyakor-Laboratóriumi alapműveletek )
latok és vizsgálatok
Oldás, szűrés, bepárlás, extrakció, desztilláció, rétegkromatográfia,
valamint ezek alkalmazása szervetlen, ill. szerves vegyületek elegyekből, ill. keverékekből történő elválasztására.
Anyagvizsgálatok
Olvadás- és forráspontmérés, sűrűségmérés. Oldási próba. A szerves
vegyületek funkciós csoportjainak jellemző kimutatási reakciói.
Klasszikus kvantitatív analitikai meghatározások
Néhány, a szerves vegyületekhez kapcsolódó sav-bázis és redoxititrálás
(pl. szerves savak meghatározása, a víz kémiai oxigénigényének mérése permanganometriásan).
A továbbhaladás feltételei
 A tanuló sorolja fel a szerves vegyületeket felépítő elemeket.
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Tudja a szerves vegyületek főbb alaptípusait (telített, telítetlen, aromás, nyílt láncú,
gyűrűs, szénhidrogén stb.).
Ismerje fel a kémia jelentőségét a köznapi életben.
Ismerje a mindennapokban is előforduló, tanult szerves vegyületeket, adja meg
köznapi nevüket, molekulamodellen mutassa be térbeli szerkezetüket, ismertesse
környezeti és élettani hatásukat.
Használja szakszerűen, balesetmentesen, környezet- és egészségvédő módon a
szerves vegyipari termékeket.
Ismerje fel a hétköznapi életben gyakran előforduló kolloid rendszereket.
Ismerje a szerves vegyületek jelentőségét az elő anyag felépítésében, a táplálkozásban, az öröklődésben.
A szenvedélybetegségekhez kapcsolódó anyagokat sorolja fel, és ismerje hatásukat
az emberi szervezetre.
Az elvégzett tanulókísérleteket mutassa be; eközben használja szakszerűen a vegyszereket és a kísérleti eszközöket.
Értelmezze az elvégzett vagy bemutatott kémiai reakciókat.
Értelmezze az egyszerű szerves kémiai egyenleteket, és legyen képes ezek alapján
szerves sztöchiometriai feladatok megoldására.
Soroljon fel szerves vegyületekkel kapcsolatos környezeti problémákat, és említsen megoldási lehetőségeket ezekre.
Ismerje a gazdasági fejlődés árnyoldalait, környezeti hatásait és a fenntartható fejlődés fogalmát és a személyes felelősséget a fenntarthatóság elérésében.
Ismerje és tudja használni a legfontosabb laboratóriumi eszközöket.

SZEMPONTOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ
A kompetencia alapú oktatás velejárója olyan megváltozott oktatási szerkezet, melyben az
egyéni és csoportos tanulásnak, a projekteknek, a kooperatív technikáknak, tevékenységközpontú oktatási módszereknek egyaránt helye van. A bővülő eszközrendszerből következik,
hogy az értékelés lehetőségei is nagymértékben kitágulnak. A hagyományos értékelési módok
(dolgozat, felelet) mellett megjelenik a szöveges értékelés, a csoport tanár általi értékelése és
önértékelése. Az órán, illetve otthon önállóan végzett munka értékelésén túl lehetőség van a
megszerzett készségek és képességek értékelésére. A kémiában a laboratóriumi munka értékelése is sokféleképpen történik: a reprodukálandó mérések pontosságának értékelése mellett a
különféle projektekhez tervezett vizsgálatok adatainak feldolgozását (a vizsgálathoz igazított
táblázatok, grafikonok készítését) is értékelni kell, A tehetséggondozás során nagy jelentősége
van a különféle versenyeken való részvételnek. Ezeket is be kell illeszteni a diákok értékelési
rendszerébe. Az értékelés másik sajátsága a jegyek háttérbe szorulása, de legalábbis a teljesítményeknek főként százalékban való kifejezése. Mivel az érettségi rendszer is alapvetően
százalékokkal operál, így ezt az árnyaltabb skálázást javasoljuk, kiegészítve a személyre szabott, célirányosan fejlesztő szöveges értékeléssel.
A kezdő évfolyamon a csoport egységessé tétele céljából szerepe lehet a felzárkóztatásnak,
ennek a differenciált értékelésben is meg kell nyilvánulnia. A képzés középső szakaszában
egységesebbé válhat az értékelés. Elsősorban az utolsó évfolyamon az értékelést az érettségi
választott szintjének megfelelően ismét differenciáltan kell folytatni.
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VIII.
BIOLÓGIA TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
7-12. osztály

CÉLOK, FELADATOK
Az általános iskolai biológiatanítás célja, hogy a természetismeretben elsajátítottakra építve,
azt továbbfejlesztve olyan természetszemléletet, képességrendszert és személyiségjegyeket
alakítson ki a tanulókban, mely során képessé válnak a természeti és társadalmi környezetben
való eligazodásra, testi és lelki harmóniájuk megteremtésére.
Ehhez az szükséges, hogy a tanulók lássák az anyagi világ egységét, sokszínűségét és változékonyságát. Értsék összefüggéseit, törvényeit. Természeti környezetüket dinamikusan változó ökológiai rendszerként ismerjék meg. Szeressék ezt a környezetet, becsüljék és őrizzék
meg értékeit. Tudatosuljon bennük testi és lelki csoport egészségük megteremtésének fontossága. Legyenek érzékenyek környezetük, szervezetük változásaira, lássák sérülékenységét és
az emberi felelőtlenség, egészségtelen életvitel következményeit. Alakuljon ki bennük a környezetük és egészségük védelmének igénye. Sajátítsák el a kulturált egészség- és környezetvédő magatartás szokásrendszerét.
Szerezzenek megfelelő szintű jártasságot az önálló ismeretszerzés közvetlen és közvetett tanulási módszereinek gyakorlásában.
Mindezek megvalósulásához a biológiát tanító tanárnak az a feladata, hogy a természetismeret
tantárgyban elsajátított tudáselemeket, készségeket és képességeket felelevenítse, alkalmaztassa és továbbfejlessze, hogy tanítványai:
 értsék a földi élővilág övezetes elrendeződésének okát, biotikus és abiotikus tényezőinek összefüggéseit, kölcsönhatásait,
 tudják az életközösségek földrajzi helyét, legjellemzőbb táplálkozási láncait alkotó
élőlényeinek nevét, környezettel szembeni igényét, küllemét és életmódját,
 lássák az élőlények helyét és szerepét az életközösségekben.
 legyenek képesek a hazai és távoli tájakon megismert élőlények rendszerezésére,
 ismerjék az életközösségek életfeltételeit, szerveződését, anyagforgalmát, szenynyeződésük leggyakoribb veszélyforrásait és azok következményeit.
 tudják, hogyan szerveződik testük, miként működnek szervrendszereik,
 vállalják kellő felelősségtudattal nemiségüket és a hozzá tartozó magatartást,
 ismerjék fel szervezetük kamaszkori változásait, veszélyeztetettségét és a betegségek megelőzésének fontosságát,
 tudják, mikor kell orvoshoz fordulni, és hogy a betegség gyógyítása milyen szakrendeléshez tartozik,
 vállalják fel ismereteik birtokában az elsősegélynyújtás gyakorlását,
 sajátítsák el és hasznosítsák a mindennapokban a környezetvédelem és az egészséges életvitel tudni- és tennivalóit,
 értékeljék a természet, az egészséges test és lélek harmóniájának szépségét, törekedjenek megteremtésére és megőrzésére,
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ismerjék a szenvedélybetegségek kialakulását előidéző anyagok káros hatását, és
utasítsák el használatukat,
sajátítsák el – életkoruknak megfelelő szinten – az önálló ismeretszerzés megismerési módszereit,
legyenek képesek az új ismeretek megszerzése és feladatainak megoldása során
társaikkal együttműködve dolgozni,
tudják információforrásként használni a könyvtárakat, múzeumokat, növény- és állatkerteket, kiállításokat, nemzeti parkokat és a médiát,
lássák és értsék, hogy a tudásuk éppúgy örök emberi érték, mint az egészségségük
vagy a becsületük, s törekedjenek ezek gazdagítására, védelmére.

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tanuló legyen nyitott, tanúsítson érdeklődést környezete élő- és élettelen világa iránt. Legyen érzékeny problémáira. Tanuljon meg tapasztalatokat, állandóan bővíthető tudományos
ismereteket szerezni közvetlen és közvetett módon. Legyen képes megszerzett tudását és az
ismeretszerzés folyamatában fejlődő készségeit, képességeit a mindennapi életben hasznosítani. Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.
Ehhez szükséges, hogy legyen képes a természetben játszódó jelenségek, folyamatok, változások, kölcsönhatások tudatos megfigyelésére,
 tudjon vizsgálatokat, kísérleteket leírás alapján önállóan végezni, tervezni,
 rendelkezzen megfelelő gyakorlattal az anyagok, eszközök ismeretében és balesetmentes használatában,
 szerezzen gyakorlatot SI és a mindennapi életben használt mértékegységek, valamint azok tört részének és többszörösének használatában,
 ismerje fel a megfigyelések, vizsgálódások feladataiban rejlő problémát, tudja a feladatokat részekre bontani, társaival megosztva elvégezni,
 tartsa be a vizsgálódás menetének sorrendjét és időarányait,
 legyen képes tapasztalatait értelmezni, magyarázni, belőle következtetéseket levonni,
 tudjon róluk írásos, rajzos feljegyzéseket készíteni, és a helyes szakkifejezések
használatával szóban beszámolni,
 legyen képes a szöveges és a képi információhordozók (lexikonok, határozókönyvek, táblázatgyűjtemények) önálló használatára,
 értse a – szellemi fejlettségének megfelelő szintű – természettudományos könyvek,
folyóiratok, filmek és a média adásainak információit,
 tudjon grafikonokat, diagramokat elemezni, ezekből következtetéseket levonni,
 legyen képes a természetről szerzett ismereteinél a lényeges és lényegtelen elkülönítésére, a mennyiségi és minőségi jellemzők összehasonlítására, csoportosítására,
 vegye észre az élő- és élettelen világ legjellemzőbb ok–okozati összefüggéseit,
tudja magyarázni és példákkal illusztrálni,
 legyen képes ismereteinek megszerzésénél és reprodukálásánál használni a megismerési algoritmusokat,
 vegye észre az egészséges test felépítésének, működésének csodáit,
 ismerje a környezetét és egészségét károsító tényezőket, használja fel ismereteit a
veszély időbeni felismerésére és elhárítására,
 tekintse egészségének, természetes és mesterséges környezetének védelmét az emberiség közös céljának és feladatának,
 vállalja fel ennek felelősségét, és vegyen részt aktívan a megvalósításban.
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Sajátítson el megfelelő mennyiségű és mélységű ismereteket az élő és élettelen anyag tulajdonságairól, szerkezetének és működésének összefüggéseiről. Ennek érdekében
 ismerje meg a legfontosabb szerves és szervetlen anyagok jellemző tulajdonságait,
 tudja az élelmiszerek, ételek tápanyag-tartalmát, és táplálkozását e szerint alakítsa,
 értse, hogy az élő szervezetet felépítő anyagok mennyisége, aránya és szerkezete
elválaszthatatlan a működéstől,
 ismerje fel az élő anyag különböző megjelenési formáiban a hasonlóságokat és különbségeket,
 értse az emberi szervezet építő és lebontó anyagcsere-folyamatainak elválaszthatatlanságát,
 legyenek biztos ismeretei a szervezetet károsító (nikotin, alkohol és a drog), valamint a környezetet szennyező anyagok mérgező hatásáról,
 törekedjen elutasításukra, felhalmozódásuk megelőzésére és az esetlegesen kialakuló károk csökkentésére.
A környezetben való tájékozódás érdekében szükséges tudnia, hogy a természet élő- és élettelen dolgai, jelenségei, kölcsönhatásai időben és meghatározott térben zajlanak. Így fontos,
hogy:
 szerezzen gyakorlatot az idő és tér mennyiségi mutatóinak becslésében, mérésében, viszonyításában és mértékegységeinek biztonságos használatában,
 tudja, hogy a természetben minden állandó változásban, mozgásban van,
 ismerj fel, hogy környezetének változásai kölcsönhatások közben jönnek létre,
 tudja, hogy a természeti jelenségek, folyamatok, kölcsönhatások időben és térben
játszódnak,
 értse az életfolyamatok időbeliségét és visszafordíthatatlanságát,
 ismerje az egyedfejlődés szakaszait és időtartamát,
 tudatosuljon benne, hogy az élőlények elválaszthatatlanok környezetüktől, mert
azzal állandó anyagcserét folytatnak,
 rendelkezzen megfelelő szintű testtopográfiai ismerettel az élőlények és saját szervezetének felépítésénél,
 lássa a test külső és belső tereiben a rész és egész viszonyát,
 ismerje a főbb biomok, életközösségek földrajzi helyét.
Lássa a természettudományok XX. században bekövetkezett fejlődését és meghatározó szerepét a Föld és a földi élet jövőjében. Ennek érdekében:
 ismerje a közvetlen tapasztalatszerzés módszereit, szerepét és jelentőségét a természettudományos megismerésben,
 tudja, hogy ezen tapasztalatait információhordozók által bővítheti, fejlesztheti,
 fogadja kritikával az információkat, mert téves nézetekkel is találkozhat,
 értékrendjében kapjon megfelelő helyet a tudomány és a tudás tisztelete,
 ismerje hazánk kiemelkedő eredményeket elért tudósait, kutatóit, orvosait,
 legyen büszke eredményeikre, nemzetközi elismertségükre,
 törekedjen munkásságuk széleskörű ismertetésére és hírnevük öregbítésére.
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7. ÉVFOLYAM
Óraszámok
Évi óraszám: 55
Témák
száma: neve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Év eleji ismétlés
A földi élővilág általános
jellemzése
A tengerek és tengerpartok
élővilága
A forró övezet élővilága
A mérsékelt övezet és a
hegyvidékek élővilága
A hideg övezet élővilága
Az élőlények rendszerezése
Év végi ismétlés

Óraszámok felhasználása
Összes óraszám
Helyi felhasználás
Tananyag,
(kiegészítő anyag,
Új ismeret,
55
gyakorlás, ellenőrgyakorlás
zés)
–
1
1
2
3

1

–

4

6

1

2

9

9

1

2

12

9

–

1

10

2

1

1

4

9

2

1

12

–

–

2

2

Belépő tevékenységformák
 Megadott szempontsor, kísérletmenet szerinti megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek önálló végzése, feljegyzések készítése.
 Megfigyelési szempontsor, egyszerű kísérletek tervezése.
 Mérések, viszonyítások gyakorlása, SI és az SI-n kívüli mértékegységek használata.
 Élőhelyek, élőlények felismerése, megnevezése.
 Növény és állatfajok algoritmusos jellemzése, összehasonlítása, csoportosítása.
 Táplálkozási láncok összeállítása.
 A földrajzi környezet, az életfeltételek és az élőlények előfordulása, termesztése és
tenyésztése közti kapcsolatok felismerése.
 A szervezet–életmód ok–okozati összefüggéseinek magyarázata, bizonyítása, példák felsorolása.
 A megismert élőlények rendszerezése, besorolása a főbb rendszertani kategóriákba.
 Egyedi és általános fogalmak tartalmának és terjedelmének értelmezése, használata.
 Gondolkodási műveletek gyakorlása a fogalomalkotások során.
 Az információhordozók irányított és önálló használata.
 Önálló tanulási módszerek (kiselőadás, természetvédelmi programok összeállítása)
elsajátítása, gyakorlása.
 Múzeumok, könyvtárak, védett természeti értékek, kiállítások, növényi és állatkertek, valamint a természetben tett kirándulások tapasztalatainak információforrásként való használata.
 Az iskola és a lakóhely környezeti problémáinak felismerése, környezetvédelmi
akcióterv készítése.
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Témakörök tartalma
1. Téma: A földi élővilág általános jellemzése
 Az élőlény és a környezet.
 A környezet élő- és élettelen tényezői, életfeltételek.
 Élőhely, életközösség. Kölcsönhatások az életközösségben.
 Az életközösségek szerveződése, táplálkozási láncai, táplálkozási szintek, anyagforgalom.
 Az életközösségek veszélyeztetettsége, pusztulásuk okai, védelmük fontossága.
 Az ember szerepe az életközösségek megóvásában.
2. Téma Tengerek és tengerpartok élővilága
 A tenger, mint élőhely.
 Életfeltételek változása a tenger régióiban.
 A tenger és a tengerpart élővilágának kapcsolata.
 Tengerpartok állatai: kárókatona, heringsirály, borjúfóka.
 Élet a partközelben: zöld- és barnamoszatok, mosdószivacs, közönséges polip.
 Sekély tengerek színpompás világa: korallok, virágállatok, kagylók – Kiegészítő
anyag.
 Nyílt vizek birodalmában. Planktonok és planktonevők: füles medúza, hering.
 Nyílt vizek óriásai: kékbálna, heringcápa.
 A tengerek és óceánok öntisztulása. A szennyeződés forrásai és következményei.
A megelőzés lehetőségei és fontossága. A tengerek, óceánok szerepe a bioszférában.
3. Téma: Forró övezet élővilága
 A trópusi esőerdők földrajzi helye, életfeltételei, szintjei, jellegzetes növényei: fán
lakó növények, liánok, trópusi fák (mahagóni, kaucsukfa), tipikus állatai: kolibrik,
jaguár, bőgőmajom.
 Papagájok, lajhár, közönséges madárpók – Kiegészítő anyag.
 A trópusi lombhullató erdők helye, környezeti tényezői, szintjei, tipikus állatai:
csimpánz, nílusi krokodil.
 Ültetvények növényei: kakaófa, kávécserje, citromfa, narancsfa, banán, bors.
 Fűtenger a trópusokon. A szavanna földrajzi helye, életfeltételei, tipikus növényei:
majomkenyérfa, akáciák.
 Állatsereglet a szavannán: csíkos gnú, zebra, oroszlán.
 Az elszigetelt világ: eukaliptuszok, koala, kenguruk, kacsacsőrű emlős.
 A sivatagok övezetes előfordulása, életfeltételei. A szomjúság hazájában: kaktuszok, sivatagi ugróegér, sivatagi róka.
 Az elsivatagosodás jelensége és veszélyei.
 A sivatagok termesztett növényei, tenyésztett állatai: datolyapálma, dromedár,
kecske.
 A forró övezeti biomok a bioszférában. Védelmük fontossága.
4. Téma: A mérsékelt övezet élővilága
 A mediterrán erdők földrajzi helye, életfeltételei, szintjei, jellegzetes növényei:
mandulafenyő, cédrusok, paratölgy és néhány fűszernövény (kakukkfű, rozmaring,
levendula). Állatai közül legjellegzetesebbek a kaméleonok.
 Bükkösök elterjedési területe, szintjei. A bükkös jellemzői
 Állatai: amerikai szövőlepke, sárgarigó, karvaly és a borz.
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Az erdő, amely körülöleli a Földet. Az élőlények alkalmazkodása a tajga környezeti tényezőihez. Jellegzetes élőlényei: fenyők, nyírfák, áfonyák, mókus, siketfajd,
hiúz.
A végeláthatatlan préri földrajzi helye, növényvilága. Állatai: prérikutya, villásszarvú antilop, prérifarkas.
Szántóföldi növények: búza, kukorica, napraforgó, lucerna.
Tenyésztett állatok: ló és a juh.
Hegyvidéki erdőségek függőleges övezetessége a mérsékelt övben. Párnanövények, mohák, zuzmók, havasi gyopár. Állatai: szirti sas, zerge.
A mérsékeltövi biomok szerepe a bioszférában, védelmük fontossága.

5. Téma: Hidegövezet élővilága
 A tundra előfordulása, környezeti adottságai, jellemző élőlényei: rénszarvaszuzmó,
törpecserjék, rénszarvas.
 Az örök hó és jég világa. Élet az északi és déli sarkok környékén: jegesmedve,
császárpingvin.
6. Téma: Az élőlények rendszerezése
 A rendszerezés szerepe és helye a biológia tudományában. A rendszerezés alapelvei. Mesterséges és természetes rendszerek. Rendszertani kategóriák.
 A rendszertannal foglalkozó kutatók híres hazai és külföldi képviselői.
 Sejtmagnélküli és sejtmagvas egysejtűek: baktériumok, növényi és állati életmódot
folytató egysejtűek általános jellemzői, egészségkárosító hatásuk és ökológiai jelentőségük.
 A gombák jelentősége, testfelépítése, életmódja.
 Zuzmók törzse.
 A növényvilág általános jellemzői.
 Növénytörzsek: zöldmoszatok, barnamoszatok, mohák, harasztok, nyitvatermők,
zárvatermők.
 Egy- és kétszikűek osztálya.
 Az állatok általános jellemzői.
 Gerinctelenek törzsei: szivacsok, csalánozók, puhatestűek (kagylók, csigák, fejlábúak osztálya).
 A gyűrűsférgek valamint a legnépesebb állattörzs, az ízeltlábúak és ennek osztályai: rákok, rovarok, pókszabásúak.
 A gerincesek törzse és osztályai: halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök.
A továbbhaladás feltételei
A 7. évfolyam végén a tanuló
 legyen képes – leírás alapján – megfigyelések, kísérletek önálló végzésére, a szerzett tapasztalatok értelmezésére, összegzésére, írásos, rajzos rögzítésére,
 tudja a vizsgálódások menetét és eredményét a helyes szaknyelv használatával ismertetni,
 tudja az információhordozók ismereteit hasznosítani tudásának bővítéséhez, kiselőadások összeállításához,
 legyen képes a fogalomalkotás során végzett gondolkodási műveletek önálló használatára,
 ismerje az éghajlati övezetek életközösségeinek földrajzi helyét, élő- és élettelen
környezeti tényezőit, kölcsönhatásait,
 legyen képes felismerni, megnevezni és jellemezni az életközösség tipikus – egymással táplálkozási kapcsolatban lévő – fajait,
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ismerje az élőlények életközösségben elfoglalt helyét, és szerepét,
tudjon táplálkozási láncokat összeállítani a megismert fajokból,
értse és tudja példákkal bizonyítani a környezet–életmód szervezet, valamint a
szervek felépítése és működése közti ok–okozati összefüggéseket,
sajátítson el megfelelő szintű ökológiai szemléletet,
legyen képes a megismert élőlények rendszerezésére,
tudja önállóan használni a megismerési algoritmusokat más élőlények jellemzéséhez,
ismerje az életközösségek bioszférában betöltött szerepét, veszélyeztetettségét és
védelmük fontosságát,
figyelje környezetét, vegye észre változásait, állapotának romlását és tegyen meg
mindent ennek megakadályozására,
váljon a természet és a környezet aktív védelmezőjévé.

Értékelés szempontjai
 Milyen szinten sajátította el a tanuló szaknyelvet, a megismerési algoritmusokat?
 Ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat?
 Felismeri-e az élőlényeket, azok hasonlóságait, különbségeit?
 Tudja-e példákkal bizonyítani a megismert oksági összefüggéseket?
 Képes-e a megismert élőlények rendszerezésére?
 Tudja-e ismereteit alkalmazni?
 Miként tud önállóan ismereteket szerezni, vizsgálódásokat, kísérleteket, végrehajtani és a tapasztalataiból következtetéseket levonni?
 Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet és egészségvédelem, valamint a permanens önművelődés igénye?
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8. ÉVFOLYAM
Óraszámok
Évi óraszám: 55
Témák
száma: neve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az emberi test felépítése
A bőr és a mozgás
A szervezet anyagforgalma
Az életfolyamatok szabályozása és az érzékelés
Szaporodás és egyedfejlődés
Év végi ismétlés

Óraszámok felhasználása
Összes óraszám
Helyi felhasználás
Tananyag,
(kiegészítő anyag,
Új ismeret,
55
gyakorlás, ellenőrgyakorlás
zés)
5
–
1
6
5
1
2
8
12

1

2

15

11

1

3

15

7

1

1

9

–

–

2

2

Belépő tevékenységformák
 Megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek önálló végzése.
 Egyszerű megfigyelési szempontsor készítése, kísérlet tervezése, beállítása, végrehajtása.
 Önálló információgyűjtés (könyvekből, folyóiratokból és az elektromos médiából)
és feldolgozás (vázlat, jegyzőkönyvkészítés, kiselőadás összeállítása).
 Az emberi test szerveződési szintjeinek, életfolyamatainak megfigyelése, jellemzése, összehasonlítása.
 A biológia szakszókincs használatának gyakorlása.
 A fogalmak tartalmának és terjedelmének helyes értelmezése, használata.
 A rész és egész viszonyának elkülönítése, összefüggések felismerése, helyes értelmezése, példákkal történő illusztrálása.
 A környezet, az életmód és a szervezet egészségi állapota, valamint a szervek,
szervrendszerek felépítése és működése közötti ok–okozati összefüggések felismerése, magyarázata, bizonyítása.
 Az élvezeti szerek, drogok káros hatásának felismerése, használatuk elutasítása.
 Egészségmegőrző szokások, elsősegély-nyújtási tennivalók gyakorlása.
 A szervrendszerek felépítésében és működésében bekövetkező változások felismerése, az időbeni orvoshoz fordulás szükségességének belátása.
 Az elváltozások, betegségtünetek ismerete.
 Az orvosi utasítások betartása.
Témakörök tartalma
1. Téma: Az emberi test felépítése
 Az egységes egész: az emberi test anyagai, méretei, szimmetriája és szerveződési
szintjei.
 Testünk építőköve: a sejtek alakja, mérete, alkotóinak helye, felépítése és
a sejt életfolyamataiban betöltött szerepe.
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Külső és belső felszíneken. A hámszövetek közös jellemzői, fajtái. Speciális hámok. A hámok védelme.
Kötő- és támasztószövetek közös jellemzői, típusai, felépítésük és működésük.
Az izomszövetek közös jellemzői. A sima, a harántcsíkolt és a szívizom felépítésének és működésének különbségei.
Sejtek, szövetek mikroszkópi vizsgálata – kiegészítő anyag.

2. Téma: A bőr és a mozgás szervrendszere
 A bőr helyzete, mérete, rétegeinek és alkotóinak felépítése, működése.
 A bőr kamaszkori változásai.
 A bőr- és a szépségápolás.
 A mozgás szervrendszer szervei. A csontok kapcsolódása. A testtájak csontjainak
neve, helye és szerepe a vázrendszerben.
 A csont és a vázizom anyagai, szerkezeti felépítése, működése.
 A mozgás szervrendszer kamaszkori változásai, betegségeinek, elváltozásainak
megelőzése.
 A bőr, az ízületek és a csontok vizsgálata – kiegészítő anyag.
3. Téma: A szervezet anyagforgalma
 Táplálék, tápanyag. Építő, fűtő és járulékos tápanyagaink.
 Élelmiszereink, ételeink tápanyagtartalma és az egészséges táplálkozás.
 A táplálkozással összefüggő számítások – kiegészítő anyag.
 Szájnyílástól a belekig. A tápcsatorna szerveinek felépítése, működése.
 A belek alagútjain. A szervrendszer szerveinek felépítése és működése közti összefüggések. Emésztőmirigyek – emésztőnedvek – emésztési folyamatok. Felszívódás.
 A légutak és a gázcsere. A légúti szervek felépítése és működése. A gázcsere lényege. Ki- és belégzés folyamata. A légzőszervekre ható környezeti ártalmak. Nikotin-stop! Légzőszervi betegségek megelőzése.
 A vér, mint szövet. A vér színe, mennyisége, alkotóinak szerepe az anyagszállításban és a szervezet védelmében.
 A szív és az erek. A vérkeringés és a nyirokkeringés. A kis- és nagyvérkör. Nyirokszervek. Vigyázz a szívedre! Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése. Kockázati tényezők.
 A kiválasztásban résztvevő szervrendszerek. Vízháztartás egyensúlya. A vizeletkiválasztó szervrendszer felépítése és működése.
 Az anyag- és energiaforgalom. Az építő és lebontó anyagcsere elválaszthatatlansága, arányainak eltolódása és következményei.
 Az anyagforgalommal kapcsolatos vizsgálódások – kiegészítő anyag.
4. Téma: Az életfolyamatok szabályozása és az érzékelés
 Az idegsejtek jellemzői, típusai, nyugalmi és ingerületi állapota.
 Az ingerület átadása, vezetése.
 Az életfolyamatok idegi szabályozása.
 Az idegszövet, az idegek, dúcok, receptorok, érzékszervek. Érzékelés.
 A szem és a látás. A szem helyzete, alakja, védőkészülékei. A szem, a látóideg és a
látóközpont szerepe a látás folyamatában.
 Hallás és egyensúlyozása. A fül részei és az alkotók szerepe az érzékelésben.
 A nyelv, az orr és a bőr, mint érzékszervek.
 Vizsgálódás az érzékszervekkel – kiegészítő anyag.
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Az idegrendszer felépítése, működése. Központi-, környéki idegrendszer felépítésének és működésének hasonlóságai, különbségei. A vegetatív idegrendszer. A
szervek kettős beidegzése. A szimpatikus és paraszimpatikus hatás következményei.
Velünk született és „tanult” reflexek. Pavlov munkássága. Az emberi idegrendszer
működésének sajátosságai.
Az agyműködés rejtelmei – kiegészítő anyag.
Az idegrendszer működését befolyásoló élvezeti és kábítószerek káros hatása.
Szenvedélybetegségek.
A hormonrendszer felépítése és működése. A hormonrendszer és az idegrendszer
összehangolt, szabályozó működése.

5. Téma: A szaporodás és egyedfejlődés
 A férfi és a nő ivarszerveinek felépítése és működése. Másodlagos nemi bélyegek.
Az ember nemi élete.
 Fogamzás, terhesség kialakulása, szülés.
 Fogamzásgátlás. Az ember szexualitása.
 Az ivarszervek higiénéje és a nemi úton terjedő betegségek megelőzése.
 Az egyedfejlődés főbb szakaszai, jellemzői és egészségügyi problémái.
A továbbhaladás feltételei
A 8. évfolyam végén a tanuló
 lássa az egyes szervek, szervrendszerek felépítésében és működésében
a rész–egész viszonyát, kapcsolatrendszerét és hierarchiáját,
 értse az életfolyamatok visszafordíthatatlanságát, az egyes szerveződési szintek
szerkezete és működése, valamint a környezet–életmód–szervezet egészségi állapota közötti oksági összefüggéseket,
 ismerje az építő és lebontó folyamatok elválaszthatatlanságát, arányaik meghatározó szerepét a szervezet állapotában,
 tudja használni az élelmiszerek, ételek tápanyagainak energiatáblázatát,
 ismerje az emberi test szerveződését, szervrendszereinek felépítését és működését,
 vállalja nemiségét és a hozzá tartozó felelősségteljes magatartást,
 tudja, hogy a biológiai és a társadalmi érettség nem azonos,
 legyen képes az érzékszervi csalódások felismerésére, kiküszöbölésére,
 ismerje a káros szenvedélyek szervezetre gyakorolt hatását, tudjon a csábításnak
ellenállni,
 tudja, hogy az egészség érték, s törekedjen megőrzésére,
 legyen képes a helytelen, egészségére káros szokásain változtatni,
 ismerje az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedési jellemzőit,
 tudja, hogy az egyedfejlődés szintje nagyon különböző, az átlagtól való eltérés legtöbbször nem betegség,
 tanúsítson kellő toleranciát az átlagtól eltérő ütemben fejlődő társaival és a fogyatékos emberekkel szemben,
 tudja, mikor kell orvoshoz fordulni és a betegség milyen szakrendeléshez tartozik,
 sajátítsa el a bőrápolás, a személy higiéné és az elsősegély-nyújtás legfontosabb
ismereteit és gyakorlatát.
Az értékelés szempontjai
 Milyen szinten sajátította el a szaknyelvet és a testtopográfiai ismereteket?
 Ismeri-e az emberi szervezet felépítésével és működésével kapcsolatos tényeket,
fogalmakat?
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Felismeri-e az emberi szervezet felépítésében és működésében a hasonlóságokat,
különbségeket?
Érti és tudja-e példákkal bizonyítani a megismert oksági összefüggéseket?
Tudja-e a szervezetének felépítésével, működésével kapcsolatos ismereteit az
egyéni életében és társas kapcsolataiban alkalmazni?
Képes-e az egészséges életvitel szokásainak elsajátítására és gyakorlására?
Tudja-e mikor kell orvoshoz fordulni, és hogyan kell az orvosnál viselkedni?
Képes-e rossz szokásainak elhagyására és a szervezetére károsan ható élvezeti szerek, drogok elutasítására?
Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé környezetének és egészségének védelme?
Milyen szinten sajátította el a közvetlen és közvetett megismerés módszereinek
gyakorlatát?
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10. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
 megismerjék az állatoknak és a növényeknek az emberétől eltérő testfelépítését,
 felismerjék az élőlények életműködéseinek közös vonásait,
 az életműködések alapján megértsék a növények és az állatok egymásrautaltságát,
 megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban minden faj egyenértékű,
 elegendő ismerethez jussanak az élővilág evolúciójának feldolgozásához,
 gyakorolják a kísérletező módszert.
Óraszámok
Évi óraszám: 55
Témakör
Összes óra Új anyag Gyakorlati óra Összefoglaló óra Ellenőrző óra
A vírusok, a
8
6
0
1
1
prokarioták
A protisták
7
5
0
1
1
Az állatok teste
15
11
2
1
1
és életműködései
Az állatok visel5
3
0
1
1
kedése
A növények teste és életműkö13
10
1
1
1
dései
A gombák teste
5
2
1
1
1
és életműködései
Év végi össze2
0
0
2
0
foglalás
Összesen
55
37
4
8
6
Témakörök, tartalmak
A vírusok, a prokarioták (8 óra)
Alapfogalmak – rendszerezés, szerveződés. A biológia kutatása – gyakorlati óra/kiselőadások.
A vírusok. A vírusok életciklusa és jelentősége. A prokariota élőlények. A prokariota sejtek
felépítése. Autotróf és heterotróf baktériumok. A kékbaktériumok. A baktériumok és a kékbaktériumok jelentősége.
Összefoglalás, ellenőrzés, értékelés.
A protisták (7 óra)
A protisták kialakulása, általános jellemzői. Vázuk, mozgásuk, táplálkozásuk, kiválasztásuk,
szaporodásuk legfontosabb jellemzői. Rendszerezésük. A protisták jelentősége.
Összefoglalás, ellenőrzés, értékelés.
Az állatok testének felépítése, életműködései, és a legfontosabb törzsei (15 óra)
Az állatok szerveződési szintjei. Az állati sejt. Az állatok szövetei. Az állatok, mint heterotróf
élőlények. Az önfenntartó életműködések összefüggése. A fajfenntartás és az egyedfejlődés
az állatvilágban. A szivacsok és a csalánozók. A férgek törzsei, a gyűrűsférgek. A puhatestűek törzse: a csigák, a kagylók és a fejlábúak osztálya. Az ízeltlábúak törzse: a rovarok, a rá283

kok és a pókszabásúak osztálya. A gerincesek törzsének általános jellemzői. A porcos és
a csontos halak, a kétéltűek, a hüllők, madarak és az emlősök.
A szövetek vizsgálata – gyakorlati óra. Állatismeret – gyakorlati óra.
Összefoglalás, ellenőrzés, értékelés.
Az állatok viselkedése (5 óra)
Az állatok öröklött és tanult magatartása. Az állatok társas viselkedése, kommunikációja. Az
állatok szexuális viselkedése, az ivadékgondozás különböző formái.
Összefoglalás, ellenőrzés, értékelés.
A növények teste és életműködései (13 óra)
Az autotróf anyagcsere. Az autotróf és heterotróf anyagcsere összehasonlítása. Telepes növények. A mohák teste és anyagforgalma. A növényi szövetek típusai, jellemzői, funkciói. A
szövetes növények testfelépítése, a növények szervei. A növények táplálkozása: a gyökér és a
hajtás szerepe. Gázcsere és párologtatás. A növényi légzés. Anyagszállítás: a szállítónyalábok
felépítése és működése. A raktározásra módosult szervek különféle formái. A növényi kiválasztás formái. A szövetes növények mozgásai, a növényi hormonok. A szövetes növények
szaporodása. A zárvatermők szaporítószervének felépítése. Az ivaros és ivartalan szaporodási
módok, ezek jellemzői. A zárvatermők egyedfejlődése.
Növényhatározás – gyakorlati óra
Összefoglalás, ellenőrzés, értékelés.
A gombák teste és életműködései (5 óra)
A gombák jellemzői. A gombák testfelépítésének sajátosságai. A gombák életműködésének
sajátosságai, életmódja. A gombák gyakorlati jelentősége, kölcsönhatások növényekkel és
állatokkal.
A legfontosabb ehető és mérgező gombák felismerése – gyakorlati órák.
Összefoglalás, ellenőrzés, értékelés.
Év végi összefoglalás (2 óra)
A továbbhaladás feltételei
 A tanulók ismerjék az élővilág rendszerezésének és szerveződésének alapvető szabályszerűségeit.
 Ismerjék az élőlények legfontosabb csoportjaira jellemző testszerveződési formákat.
 Legyenek képesek a különféle élőlények életműködéseinek lényegét kiemelni és
röviden megfogalmazni.
 Ismerjék fel, hogy ugyanazt az életműködést többféle testfelépítés is eredményezheti.
 Legyenek képesek az élőlényeket testszerveződésük és életműködéseik alapján
összehasonlítani, csoportosítani.
 Legyenek képesek elkülöníteni az élőlények önfenntartó és fajfenntartó működését.
 Ismerjék az embrió fejlődésének és a különböző átalakulásos fejlődési módoknak a
főbb szakaszait.
 Ismerjenek néhány példát az ivadékgondozás különféle formáira.
 Értsék a viselkedés biológiai alapjait.
 A testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján értsék, hogy a növények, a
gombák és az állatok miért alkotnak külön országot az élőlények természetes rendszerében.
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Értsék az autotróf és heterotróf anyagcsere lényegét.
Értsék meg, hogy a fotoszintézis folyamata miért alapvető a földi élővilág számára.
Ismerjék a sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit.
Tudjanak példákat mondani arra, hogy a szövetes növények a különféle életműködéseiket milyen testszerveződési formákkal valósítják meg.
Ismerjék a zárvatermők szaporodásának, mag- és termésképzésének főbb szakaszait.
Ismerjék a gombák legfontosabb jellemzőit.
Legyenek képesek fiktív kísérleteket elvégezni, a változásokat észlelni és értelmezni.
Szerezzenek gyakorlatot a mikroszkóp kezelésében és a látómezőben észlelt kép
értelmezésében.
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11. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
A biológia tantárgy tanításának a 11. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók:
 ismerjék meg a sejtek összetevőinek és a sejtekben lejátszódó folyamatok értelmezése ábrák és mikroszkópos felvételek segítségével,
 ismerjék fel a sejtalkotók felépítése és működése közötti szoros összefüggés, megértsék a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok közötti kapcsolatokat,
 végezzenek egyszerű biokémiai vizsgálatokat, kísérleteket, tudják azokat rendezetten dokumentálni, oknyomozó módon értékelni,
 kapcsolják össze a kémia és biológia tantárgyban tanult biokémiai ismeretek,
 ismerjék meg a sejtosztódás folyamatát ábrák segítségével,
 ismerjék meg az ember legfontosabb életműködéseit és az életműködések közti
kapcsolatokat,
 értsék meg az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás fontosságát, az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait, a rendszeres testmozgás szükségességét,
 ismerjék fel a betegségmegelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások egyéni és közösségi-társadalmi szükségességét,
 alakítsanak ki tartózkodó magatartást a testi és mentális egészségre káros anyagokkal szemben,
 legyenek képesek önálló anyaggyűjtésre és előadás tartására, ismerjék és sajátjuknak tartsák az egészséges életmódot,
 ismerjék meg az ember szexuális viselkedésének biológiai folyamatait és társadalmi-etikai kapcsolódásait, alakuljon ki a felelősségteljes nemi magatartásuk,
 tudatosan alakítsák ki az egészséges életmód és az egészséget fenntartó magatartás
szokásrendszerét,
 ismerjék a magyar lakosság egészségügyi mutatóit – elemezzék az adatok változásait, vonjanak le következtetéseket, tudjanak a rizikófaktorokról,
 lássák be a megelőzés szükségességét és legyenek tájékozottak a megelőzés gyakorlatáról.
Óraszámok
Összesen: 74 óra
Témakör
A sejtek kémiai
felépítése
A sejtek anyagcsere-folyamatai
A
szaporodás
és öröklődés
sejttani alapjai
A szabályozás
A
keringési
rendszer
A táplálkozás
A légzés

Összes óra Új anyag

Egészségügyi
ismeretek

Összefoglaló óra Ellenőrző óra

6

4

0

1

1

7

5

0

1

1

8

6

0

1

1

15

13

0

1

1

6

4

2

0

0

7
3

5
3

0
0

1
0

1
0
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A kiválasztás
A bőr és a mozgás
Az ember szaporodása
Egészségügyi
ismeretek
Év végi összefoglalás
Összesen

2

2

0

0

0

7

3

2

1

1

7

5

0

1

1

4

0

4

0

0

2

0

0

2

0

74

50

8

9

7

Témakörök, tartalmak
A sejtek felépítése és anyagcseréje
A sejtek felépítése (6 óra)
 A biogén elemek. A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai. A szénhidrátok, lipidek legfontosabb tulajdonságai. A fehérjék és nukleinsavak legfontosabb tulajdonságai, nukleotidok. A membránok, a színtestek, a mitokondrium és a
sejtmag funkciója.
 A legegyszerűbb kimutatási reakciók bemutatása (a tananyag megadott helyén).
 Összefoglalás. Ellenőrzés, értékelés.
A sejtek anyagcsere-folyamatai (7 óra)
 A sejtek anyagfelvétele és leadása, a passzív és aktív transzport jellemzői. Az
anyagcsere áttekintése. Az enzimek, az enzimkatalízis. A felépítő és lebontó
anyagcsere-folyamatok vázlata. A felépítő és lebontó folyamatok összefüggése. A
sejtek energiaforgalma. A fotoszintézis, az erjedés és a biológiai oxidáció folyamatának lényege.
 Az anyagcsere-folyamatok zavarai (a tananyag megadott helyén).
 Összefoglalás. Ellenőrzés, értékelés.
A szaporodás és öröklődés sejttani alapjai (8 óra)
 Az információ kódja és átírása, nukleinsav-szintézis. A gén és allél fogalma. A fehérjék szintézise. Az öröklõdõ információ megjelenésének kémiai alapjai: kódszótár. A kromoszómák, a kromoszómaszám. Haploid és diploid sejtek. Sejtciklus. A
mitózis és a meiózis folyamata és biológiai jelentõsége. A genetikai információ variálódása a meiózis és a megtermékenyítés során. A mutációk típusai és következményei.
 A mutagén hatások és ezek következményei.
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
Az ember önfenntartó életműködései és ezek szabályozása
Az idegi és hormonális szabályozás (15 óra)
 Az ember önfenntartó életműködései és ezek szabályozása. Szabályozás és vezérlés. Az idegsejtek felépítése, az idegszövet. A nyugalmi és akciós potenciál kialakulása. Az ingerület terjedése. A szinapszis. A reflexív elve. A külső és a belső
környezet változásainak érzékelése. Az íz- és szagérzékelés. A szem felépítése és
működése. A hallószerv felépítése és működése. Az egyensúly érzékelése. A bőr
érző működése. Az érzékszervek védelme és betegségei. A környéki és a központi
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idegrendszer. A gerincvelő és az agy felépítése. Az idegrendszer szomatikus és
vegetatív működése. Az idegrendszer működésével kapcsolatos egészségügyi ismeretek. A hormonális szabályozás alapelvei. A hipotalamusz–agyalapi mirigy
rendszer. A pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy legfontosabb hormonjai és ezek hatása. A hasnyálmirigy, a mellékvese legfontosabb hormonjai és ezek hatása.
Az ideg- és hormonrendszer betegségei (a tananyag megadott helyén).
Összefoglalás. Ellenőrzés, értékelés.

A keringési rendszer (6 óra)
 A belső környezet. A vér összetétele, alkotóinak jellemzése. A véralvadás. A szív
szerkezete és működése, a nagy és a kis vérkör funkciója. Az értípusok. A hajszálerek működése. A vérkeringés szabályozásának lényege. Az immunitás. A vércsoportok. Védőoltások.
 A szív- és érrendszeri betegségek veszélyeztető tényezői és megelőzése.
Az immunitással kapcsolatos egészségügyi ismeretek.
A táplálkozás (7 óra)
 Az ember táplálkozása: Az emésztés és a felszívás. Az előbél szakaszai és ezek
funkciói. A középbél funkciója, a szerves és szervetlen anyagok felszívódása. Az
utóbél funkciói. A táplálkozási folyamatok szabályozásának lényege.
 Egészségügyi ismeretek (a tananyag megadott helyén).
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
A légzés (3 óra)
 A légutak szakaszai és funkciói. A hangképzés. A tüdő felépítése, a gázcsere folyamata. A légző- mozgások. A légzési folyamatok szabályozásának lényege.
 Egészségügyi ismeretek (a tananyag megadott helyén).
A kiválasztás (2 óra)
 A vese felépítése és működése. A húgyutak. A kiválasztás szabályozásának lényege. Egészségügyi ismeretek (a tananyag megadott helyén).
A bőr és a mozgás (7 óra)
 A bőr felépítése. A bőr részvétele a szervezet hőháztartásában. A csontok szerkezete és kapcsolódása. A csontváz fontosabb részei. Az izmok felépítése, funkciója
és kapcsolódása a vázrendszerhez. A mozgási szervrendszer működésének szabályozása.
 Egészségügyi ismeretek. A bőr egészsége. A mindennapos testmozgás jelentõsége.
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
Az ember szaporodása és egyedfejlődése
Az ember szaporodása (7 óra)
 A hím ivarszerv-rendszer felépítése és működése, hormonális szabályozása. A női
ivarszerv-rendszer felépítése és működése. A ciklus hormonális szabályozása. Az
emberi szexualitás. A fogamzásgátlás módjai. Az ember egyedfejlődése. Az
egyedfejlődés testi és pszichés jellemzői.
 Egészségügyi ismeretek (a tananyag megadott helyén).
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
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Egészségügyi ismeretek (4 óra)
 Egészségügyi alapismeretek, elsősegélynyújtás, az orvosi ellátás igénybevétele.
Rizikófaktorok, civilizációs ártalmak. Szenvedélybetegségek. A lelki egészség. Az
utódvállalás, családtervezés, genetikai tanácsadás és terhesgondozás. Környezetegészségtan, környezet-higiéné.
Év végi összefoglalás (2 óra)
A továbbhaladás feltételei
 A tanulók ismerjék a sejtalkotók felépítése és működése közötti összefüggést, tudjanak a sejtszintű és a szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolatot teremteni.
 Legyenek képesek elvégezni egyszerű sejtbiológiai és élettani vizsgálatokat, kísérleteket, ezek eredményeit a célnak megfelelő módon rögzíteni és értelmezni.
 A biológiai jelenségek magyarázatakor használják helyesen a kémia tananyagában
megismert fogalmakat.
 Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye.
 Lássák be az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait.
 Értsék meg, hogy a rendszeres testmozgás minden embernek alapvető szükséglete.
 Lássák be, hogy a betegségmegelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások az egyéni
és a közösségi-társadalmi érdekeket is szolgálják.
 Tudatosan tartsák távol magukat mind a testi és mind a mentális egészségre káros
anyagoktól.
 Értsék meg és fogadják el, hogy az ember szexualitása nem pusztán biológiai folyamat.
 Legyenek képesek felelősségteljes nemi magatartásra.
 Lássák be, hogy a nem kívánt terhesség kialakulását meg kell előzni.
 Ismerjék fel az egészséget erősítő értékeket.
 Legyenek képesek felosztani az idegrendszert morfológiai és működési szempontból részekre és az egyes részek működésének lényegét kiemelni.
 Sorolják fel a hormontermelõ mirigyeket és tudják ezek hormonjainak legfőbb hatásait.
 Áttekintően ismerjék, hogy az egyes szervrendszerek működését, a fontosabb élettani jellemzőket mi és hogyan szabályozza.
 Ismerjék a nem kívánt terhesség megelőzésének legfontosabb módjait.
 Ismerjék az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit.
 Értelmezzék az egészség megőrzését az élettelen és élő környezettel való kiegyensúlyozott együttélés eredményeként, a betegséget ezen összhang megbomlásaként.
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12. ÉVFOLYAM
Cél
















Az öröklődés lényegének kiemelése, önálló megfogalmazása.
Annak belátása, hogy az élőlények és az élővilág állandó változása szükségszerű
és természetes folyamat.
Annak felismerése, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi
élet számára veszélyes.
Egyszerű genetikai feladatok megoldása.
A természet- és környezetvédelem fontosságát bizonyító önálló kiselőadások tartása.
Érvelés a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező,
környezetpusztító tevékenységek ellen.
Egyszerű ökológiai grafikonok, ábrázolások elemzése és készítése.
A táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőinek vázlatos ábrázolása, az ilyen ábrák értelmezése.
Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának önálló ismertetése vázlatrajzok,
folyamatábrák segítségével.
Élőlények és élőhelyük megfigyelése, a tapasztalatok dokumentálása.
Lakóhelyi környezet tipikus társulásainak ismerete, fajismeret. A rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus információhordozók önálló használata a biológiai
környezet minél többoldalú, minél részletesebb megismeréséhez.
Önálló tájékozódás az élővilág természetes rendszerében, annak elfogadása, hogy
a fejlődéstörténeti rendszer a természetes rendszer.
Az ember elhelyezése a földi élővilágban, valamint a bioszféra folyamataiban és
történetében.
Annak belátása, hogy csak az egyének és a közösségek tudatos környezetkímélő
magatartása akadályozhatja meg az olyan emberi tevékenységeket, amelyek a földi
környezetet szélsőséges mértékben változtatják, illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, hogy az evolúció nem képes azt követni.

Óraszámok
Éves óraszám: /az érettségi szünet miatt 31 tanítási héttel számolva/ 62 óra
Témakör
Összes óra Új anyag Gyakorlati óra Összefoglaló óra Ellenőrző óra
A genetika alap12
9
2
1
0
jai
A genetikai ismeretek gyakor5
3
0
1
1
lati vonatkozásai
A populációk és
az életközössé4
3
0
1
0
gek
Az élettelen környezeti tényezők
6
3
1
1
1
és ezek változásai
Ökológiai rend8
6
1
1
0
szerek
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Természetes és
mesterséges
életközösségek
Az
evolúció
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Témakörök, tartalmak
Az öröklődés
A genetika alapjai (12 óra)
Egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése. A fenotípus és a genotípus. Az intermedier öröklésmenet. A domináns–recesszív öröklésmenet és a kodominancia. Egyes emberi
tulajdonságok, betegségek öröklődése. Több tulajdonság egyidejű öröklődése. Független
öröklődés. Gének kölcsönhatása a tulajdonság kialakításában. Kapcsolt öröklődés. A nem és a
nemhez kapcsolt tulajdonságok öröklődése. Az emberi ivar kialakulása. A környezet hatása,
a genetikai információ megnyilvánulásának korlátai. A mennyiségi jellegek kialakulása.
Feladatok megoldása (2).
Összefoglalás.
A genetikai ismeretek gyakorlati vonatkozásai (5 óra)
A genetikai kutatások jelentõsége a mezőgazdaságban és a gyógyításban. Génerózió a növénytermesztésben és az állattenyésztésben. A genetikai eredmények és kutatások etikai kérdései (kiselőadások).
Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
Ökológia
A populációk és az életközösségek (4 óra)
A populációk tulajdonságai és változásai. Ideális és valóságos populációk. Egyedszám,
egyedsűrűség és ezek változása. Koreloszlás. Túlélési stratégiák.
Összefoglalás.
Az élettelen környezeti tényezők és ezek változásai (6 óra)
Az élettelen környezeti tényezők jellemzői. A víz, a levegő és a talaj védelme. Az élettelen
környezeti tényezőknek az élővilágra gyakorolt hatása. Az élőlények tűrőképessége, szűk és
tág tűrés.
Feladatok megoldása
Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
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Ökológiai rendszerek (8 óra)
Az életközösségek anyag- és energiaforgalma. Populáción belüli és populációk közötti kölcsönhatások. Táplálkozási kapcsolatok, táplálkozási hálózatok. Termelők, fogyasztók, lebontók. A különböző létfontosságú anyagok körforgása a természetben. Az emberi tevékenység
következményei az anyagforgalomban. Az anyagforgalom és az energiaáramlás összefüggése,
mennyiségi viszonyai az életközösségekben.
Feladatok megoldása.
Összefoglalás.
Természetes és mesterséges életközösségek (5 óra)
Az életközösségek fogalma és jellemzői. A természetes életközösségek mint önszabályozó
rendszerek. Az élővilág sokféleségének fontossága. A monokultúrák előnyei és hátrányai.
Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
Az élővilág evolúciója és a jelenkori bioszféra
Az evolúció alapjai és bizonyítékai (4 óra)
Az evolúció lényege. A legfontosabb evolúciós tényezők. Az evolúció elmélete: adaptív és
nem adaptív folyamatok; a fajok kialakulása. Az evolúció bizonyítékai. Kormeghatározási
módszerek.
Összefoglalás.
Az evolúció folyamata (7 óra)
Az élet keletkezésére vonatkozó elképzelések, a prebiológiai evolúció. A földi környezet lényeges változásainak összefüggése az élővilág evolúciójával. A prokariota és eukariota sejtek
kialakulása. A többsejtűek kialakulása. A szárazföldi telepes és szövetes növények kialakulása. A virágos növények. A szövetes állatok kialakulása és evolúciója a tengerekben és a szárazföldön. A levegő meghódítása. A jelenkori élővilág kialakulása.
Összefoglalás.
Az ember evolúciója (4 óra)
A korai emberfélék evolúciója. A homo nemzetség evolúciója. A nagyrasszok kialakulása és a
kulturális evolúció.
Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
A bioszféra jelene és jövője (5 óra)
A főtermék-központú, rövidtávra tekintő gazdálkodás. A humánökológia. Civilizációs hatások
és ártalmak. A genetikai változatosság jelentõsége. Az ember tevékenységének hatása a saját
és a többi élőlény evolúciójára, a saját és környezete egészségére. A fejlődés alternatív lehetőségei. A bioszféra jövője.
Összefoglalás.
Év végi összefoglalás (2 óra)
A továbbhaladás feltételei:
 A tanulók tudjanak érvelni a természetvédelmi területek fontossága mellett, és a
környezetszennyező, környezetpusztító magatartás ellen.
 Lássák meg az összefüggést a környezetében előforduló élőlények életmódja és a
környezet napi, illetve évi változása között.
 Legyenek képesek táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőit
vázlatosan ábrázolni, az ilyen ábrákat értelmezni.
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Igényeljék, hogy biológiai környezetüket minél több oldalról, és minél részletesebben megismerjék, használjanak ehhez ismeretterjesztő folyóiratokat, könyveket, határozókat és egyéb információhordozókat.
Legyenek képesek egyszerűbb biológiai problémákat önállóan megoldani.
Alakuljanak ki bennük az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye. Lássák be az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait.
Értsék meg, hogy a rendszeres testmozgás az ún. civilizált embernek is alapvető
szükséglete.
Lássák be, hogy a védőoltások az egyéni és a közösségi-társadalmi érdekeket is
szolgálják.
Legyenek képesek az egészséget erősítő értékek felismerésére és az egészséget
elősegítő magatartás elsajátítására.
Értsék meg, hogy az élőlények biológiai jellemzői anyagilag meghatározottak, és
az örökítő anyagban nem kódolt tulajdonságok nem fejleszthetők ki.
Jussanak el annak az elfogadásához, hogy az élőlények és az élővilág állandóan
változnak.
Lássák világosan, hogy az örökítő anyag változatosságának csökkenése a földi élet
számára veszélyes, ez legyen természetvédő tevékenységük egyik mozgatója.
Lássák be, hogy egyes emberi tevékenységek a földi környezetet szélsőséges mértékben változtatják, illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, amit az
evolúció nem képes követni.
Legyenek képesek egyszerű sejtbiológiai és élettani vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni és ezek eredményeit a célnak megfelelő módon rögzíteni és értelmezni.
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BIOLÓGIA TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
NÍVÓCSOPORT
7. osztály

ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK:
A biológia a természetismeret 5–6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, képességekre épül.
Annak céljaival, feladataival szerves egységben
 bővíti a tanulók biológiai ismereteit,
 erősíti a természettudományos tárgyak tantárgyközi kapcsolatait,
 továbbfejleszti a tanulók megismerési képességeit,
 elősegíti személyiségük sokoldalú kibontakozását,
 formálja ön- és világszemléletüket,
 segíti a természeti és társadalmi környezetben való eligazodásukat, testi és lelki
harmóniájuk kibontakozását.
 A biológiai ismeretek elsajátítása során a tanítás-tanulás folyamatában kiemelt
hangsúlyt kap a testi-lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a
környezeti nevelés, valamint az információs és kommunikációs kultúra fejlesztési
feladatainak megvalósítása.
 A 7. évfolyam tananyaga része és segítője a környezeti nevelésnek.
 A tananyag tanulása során feltárul a tanulók előtt az élővilág szépsége, változatossága és veszélyeztetettsége. Kialakul bennük a környezet iránti érzékenység, felelősségérzet, mely a környezettudatos magatartás alapja.
 A biológiai rendszerek szabályozó folyamatainak ismeretei segítik az összefüggések, kölcsönhatások, törvényszerűségek felismerését, tudatosulását. Ezáltal formálódik a tanulók ökológiai szemlélete, fejlődik természettudományos gondolkodása.

CÉLOK ÉS FELADATOK:







Feleleveníteni, rendszerezni, bővíteni és továbbfejleszteni a természetismeret 5–6.
évfolyamán elsajátított ismereteket, készségeket, képességeket.
Megismertetni az életközösségek, mint dinamikusan változó ökológiai rendszerek
legjellemzőbb élőlényeit, oksági összefüggéseit, kölcsönhatásait, törvényszerűségeit, szennyeződésük leggyakoribb veszélyforrásait és következményeit.
Megláttatni a növényi és az állati testszerveződés és működés megismerése során
az élővilág szépségét, sokszínűségét és változékonyságát.
Felismertetni az evolúció főbb állomásait az élőlények testszerveződésében, szerveik, szervrendszereik és életműködéseik fejlődésében.
Fejleszteni a tanulók rendszerszemléletét, a rendszerezés alapelveinek, kategóriáinak megismertetésével, és az élőlények besorolásával.
Megláttatni a rendszertan és az evolúció kapcsolatát.
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Feltárni az autotróf és a heterotróf világ kapcsolatrendszerét.
Továbbfejleszteni és gyakoroltatni az önálló ismeretszerzés megismerési módszereit, az információhordozók használatát.
Megismertetni és elsajátíttatni a kulturált egészség- és környezetvédő magatartás szokásrendszerét.
Megismertetni a tanulókat a legfontosabb tudománytörténeti vonatkozásokkal.
Új tartalmakat bevonni a tehetséggondozásnak megfelelően, a tanulók érdeklődését is szem előtt tartva.
Gyarapítani a tanulók önálló információfeldolgozási technikáit.
A kooperatív tanulás révén fokozni a tanulók motivációs és empatikus személyiségjegyeit.
A kooperatív tanulási technikákon keresztül társas és kommunikációs kompetenciák fejlesztése
Önismereten és a társas elfogadáson alapuló pozitív énkép fejlesztése.
Az összefoglalós és ismétlő órák során megismertetni a tanulókat a később
gyakran előkerülő számonkérési feladattípusokkal. / tesztfeladatok/
A tehetséggondozásba bevont új tartalmakkal fokozni a tanulók érdeklődését
a tudomány iránt.

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK:















A tanuló legyen nyitott, tanúsítson érdeklődést környezete iránt, legyen érzékeny
problémáira.
Legyen képes megszerzett tudását a mindennapi életben hasznosítani.
Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés.
Keltsük fel a tanuló érdeklődését a biológiai jelenségek, folyamatok iránt.
Juttassuk ismeretekhez a biológiai környezete jelenségeinek, folyamatainak vizsgálata révén.
Tegyük képessé a tanulót a biológiai jelenségek, folyamatok önálló megfigyelésére, tudjon egyszerűbb vizsgálatokat, kísérleteket önállóan elvégezni.
Ehhez legyen gyakorlata a taneszközök, vizsgálati és kísérleti eszközök, anyagok
balesetmentes használatában.
Tegyük képessé a tanulót, hogy ismeretszerzési tevékenységében használni tudja a
nyomtatott, illetve az elektronikus információhordozókat és értse a szellemi fejlettségének megfelelő szintű biológiai ismeretterjesztő könyvek, cikkek, különböző
elektronikus médiumok biológiával kapcsolatos információit.
Legyen képes a természetben játszódó jelenségek, folyamatok, változások, kölcsönhatások tudatos megfigyelésére;
Ismerje fel a megfigyelések, vizsgálódások feladataiban rejlő problémát, legyen
képes azok tapasztalatait értelmezni, magyarázni, belőle következtetéseket levonni
és róluk írásos, rajzos feljegyzéseket készíteni;
Legyen képes ismereteinél a lényeges és a lényegtelen elkülönítésére, a mennyiségi és minőségi jellemzők összehasonlítására, az ok-okozati összefüggések felismerésére és magyarázatára;
Tudja használni az ismeretek megszerzésénél és reprodukálásánál a megismerési
algoritmusokat,
Ismerje a környezetét és egészségét károsító tényezőket, használja fel ismereteit a
veszély időbeni felismerésére és elhárítására;
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Tekintse egészségének, környezetének védelmét elsőrendű feladatának és vegyen
részt aktívan a megvalósításban.
Lássa az ökológiai rendszerekben az anyagok áramlását, körforgását;
A környezetben való tájékozódás érdekében szükséges tudnia, hogy a természet
élő és élettelen dolgai, jelenségei, kölcsönhatásai időben és meghatározott térben
zajlanak.
Tudja, a természetben minden állandó változásban, mozgásban van.
Tudja, a természeti jelenségek, folyamatok, kölcsönhatások időben és térben játszódnak.
Értse a folyamatok időbeliségét és visszafordíthatatlanságát.
Ismerje fel az élőlények egyedfejlődési szakaszait és időtartamát.
Tudatosuljon benne, hogy az élőlények elválaszthatatlanok környezetüktől, mert
azzal állandó és folytonos anyagcserét folytatnak.
Lássa a test külső és belső tereiben a rész és az egész viszonyát.
Ismerje a főbb biomok, életközösségek földrajzi helyét.
Lássa a természettudományok XX. században bekövetkezett fejlődését és meghatározó szerepét a Föld és a földi élet jövőjében.
Ismerje a közvetlen tapasztalatszerzés módszereit, szerepét és jelentőségét a természettudományos megismerésben.
Tudja, hogy a tapasztalatait az információ-hordozók által bővítheti, fejlesztheti.
Értékrendjében kapjon megfelelő helyet a tudomány és a tudás tisztelete.
Ismerje hazánk kiemelkedő eredményeket elért tudósait, kutatóit, orvosait.
Legyen büszke eredményeikre, nemzetközi elismertségükre.
Fejlesszük a tanulók kritikai gondolkodását!
A tananyag feldolgozása során minél többféle tanulástechnikai módszerrel
ismerkedjen meg.
Tanuljon meg tapasztalatokat, állandóan bővíthető tudományos ismereteket
szerezni közvetlen és közvetett módon.
Legyen képes megszerzett tudását és az ismeretszerzés folyamatában fejlődő
készségeit, képességeit a mindennapi életben hasznosítani.
Ismerje fel a megfigyelések, vizsgálódások feladataiban rejlő problémát, tudja
a feladatokat részekre bontani, társaival megosztva elvégezni.
Tartsa be a vizsgálódás menetének sorrendjét és időarányait.
Legyen képes tapasztalatait értelmezni, magyarázni, belőle következtetéseket
levonni.
Tudjon róluk írásos, rajzos feljegyzéseket készíteni, és a helyes szakkifejezések használatával szóban beszámolni.
Legyen képes a szöveges és a képi információhordozók (lexikonok, határozókönyvek, táblázatgyűjtemények) önálló használatára.
Értse a – szellemi fejlettségének megfelelő szintű – természettudományos
könyvek, folyóiratok, filmek és a média adásainak információit.
Tudjon grafikonokat, diagramokat elemezni, ezekből következtetéseket levonni.
Legyen képes a természetről szerzett ismereteinél a lényeges és lényegtelen elkülönítésére, a mennyiségi és minőségi jellemzők összehasonlítására, csoportosítására
Legyen képes elsajátítani a kooperatív tanulás ismeretszerző módszereit, legyen képes társaival együttműködve ismereteket szerezni, feldolgozni, szabatos élvezhető előadásmódban közzétenni.
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BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK











A tananyagban szereplő legfontosabb fogalmak helyénvaló használata.
Az éghajlat, az élőhelyek és a biomok jellegzetességei közötti kapcsolat felismerése.
Önálló információgyűjtés az egyes életközösségekről, élőhelyekről (könyvek, folyóiratok, elektronikus források stb.).
A megismert biomok önálló bemutatása, jellemzése.
A földrajzi térképek és kontúrtérképek használata az élővilág biomjainak földrajzi
elhelyezésében.
A megismert állatok és növények felismerése.
A megismert élőlények tulajdonságainak összehasonlítása, az azonosságok és különbségek elismerése.
Az élőlények életmódja és az élőhelyek közti kapcsolat felfedezése.
A növény- és állatfelismeréshez kapcsolódó segédanyagok (határozókönyvek, képes atlaszok stb.) használata.
Az iskola környezetének, mint élőhelynek a megfigyelése, természet- és környezetvédelmi szempontból való elemzése.
Tanulói kiselőadás tartása pl. a környezetszennyezés problémáiról vagy a biológia
fejlődésében fontos szerepet játszó tudósok életéről.
Az iskola és a lakóhely környezetvédelmi problémáinak megoldását, az emberek
meggyőzését szolgáló programok kitalálása, irányított megvalósítása.
A megismert élőlények csoportosítása, osztályozása különböző szempontok szerint.
A megismert élőlények besorolása a főbb rendszertani kategóriákba.
A földrajzi környezet, az életfeltételek és az élőlények előfordulása, termesztése és
tenyésztése közti kapcsolatok felismerése
Az információhordozók irányított és önálló használata.
Önálló tanulási módszerek (kiselőadás, természetvédelmi programok összeállítása)
elsajátítása, gyakorlása.
Múzeumok, könyvtárak, védett természeti értékek, kiállítások, növényi és állatkertek, valamint a természetben tett kirándulások tapasztalatainak információforrásként való használata.
Az iskola és a lakóhely környezeti problémáinak felismerése, környezetvédelmi
akcióterv készítése.

ÉRTÉKELÉSI ELVEK
Az értékelés leggyakoribb formái:
 Az önálló és csoportos tanulói tevékenység: forráshasználat; megfigyelés; kísérletezés; applikációs tevékenység; programkészítés, szervezés, értékelése.
 Szóbeli feleltetés.
 Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, munkalap, feladatlap, témazáró.
 Ismerkedés a felsőbb osztályokban előforduló tesztfeladatokkal
 Önálló – tanórán kívüli – forráshasználat (könyv, folyóirat, multimédiás eszközök), megfigyelés, adatgyűjtés, kiselőadás, programkészítés.
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Értékelési szempontok:
 Milyen szinten sajátította el a tanuló a tananyaghoz kapcsolódó szaknyelvet és az
élőlények test topográfiai ismereteit?
 Hogyan használja a megismerési algoritmusokat?
 Felismeri-e az élőlényeket, tudja-e őket jellemezni?
 Képes-e a megismert tények, folyamatok, fogalmak elemzésére, törvényszerűségek
bizonyítására?
 Érti-e az ökológiai rendszerek szabályozó folyamatait, tudja e példákkal illusztrálni a szervek felépítése és működése közti oksági összefüggéseket?
 Képes-e a növényi és állati anyagcsere összehasonlítására, látja-e az autotróf
anyagcsere szerepét a bioszférában?
 Felismeri-e a növény és állatvilág élőlényeinek testfelépítésében és életműködéseinek fejlődésében az evolúciós újításokat?
 Képes-e a megismert élőlények rendszerezésére?
 Rendelkezik-e megfelelő önállósággal a megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek
végzésében, az eszközök balesetmentes használatában, az információhordozók kiválasztásában, hasznosításában?
 Elsajátította-e az értő, a válogató a kritikai olvasás megfelelő szintjét, és tudja-e
hasznosítani az ismeretszerzés folyamatában?
 Miként tud önállóan vagy társaival együttműködve ismereteket szerezni, gyakorlatokat végezni, megszerzett ismereteit új szituációban alkalmazni?
 Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé a környezet- és egészségvédelem, valamint a folyamatos önművelődés igénye?
 Mennyire önálló a kutatási információgyűjtési tevékenységében, előadásmódjában
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7. ÉVFOLYAM
Időkeret:
Évi óraszám: 55+74=129
A témakör
száma
1.
2.
3.
4.
5.

A témakör neve
Év eleji ismétlés
Ökológiai
rendszerek
szabályozó folyamatai
Távoli tájak életközösségei
A növények testszerveződése
Az állatok teste és élete
Rendszer az élők világában
Év végi ismétlés

Új ismeret
/Ú/
-

Kiegészítő
Ismétlés
anyag
ellenőrzés /I/
Gyakorlás/GY/
2+7

Összes óraszám
2+7

4+3

1+6

-+2

5+11

7+7

2+7

2+2

11+16

8+4

1+5

2+2

11+11

7+5

1+5

2+2

10+12

10+4

1+7

2+2

13+13

-

-

3+4

3+4

Év eleji ismétlés
Tartalom
Hazánk természetes élővilága /I/
Az erdők növényvilága/I/
Az erdők állatvilága/I/
Rétek élővilága/I/
Vizek, vízpartok élővilága/I/
Védett területeink/I/

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Feleleveníteni, rendszerezni, pontosítani a 6.
osztályban tanultakat.
A fajismeret bővítése, a közvetlen környezetünkben fellelhető szemléltetés kapcsán.
Önálló anyaggyűjtés, kiselőadás, prezentáció
készítése a hazai nemzeti parkokról.

1. Az ökológiai rendszerek szabályozó folyamatai
Cél:
 Feleleveníteni és alkalmaztatni a természetismeretben elsajátított biológiai és földrajzi ismereteket.
 Megláttatni a környezeti tényezők, az élőlények tűrőképessége, előfordulása közti
összefüggéseket.
 Tudatosítani az élőlények közti kölcsönhatások szerepét az ökológiai rendszerek
egyensúlyának szabályozásában.
 Megismertetni az ökológiai rendszerek szerkezetét, felépítését és változásait.
 Bemutatni a termelő szervezetek jelentőségét, és az anyagok körforgását a földi
életben.
 Megláttatni a bioszféra fenyegetettségét és védelmének fontosságát.
 A tanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása.
 Az értelmes, összefüggésekre épülő tanulás elsajátításának gyakoroltatása az információhordozók felhasználásával.
 A természet- és környezetvédelem fontosságát bizonyító önálló kiselőadások tartása.
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Érvelés a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező, környezetpusztító tevékenységek ellen.
Egyszerű ökológiai grafikonok, ábrázolások elemzése és készítése.
A táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőinek
vázlatos ábrázolása, az ilyen ábrák értelmezése.
Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának önálló ismertetése
vázlatrajzok, folyamatábrák segítségével.
Élőlények és élőhelyük megfigyelése, a tapasztalatok dokumentálása.
Lakóhelyi környezet tipikus társulásainak ismerete, fajismeret.
A rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus információhordozók
önálló használata a biológiai környezet minél többoldalú, minél
részletesebb megismeréséhez.
Önálló tájékozódás az élővilág természetes rendszerében, annak elfogadása, hogy a fejlődéstörténeti rendszer a természetes rendszer.
Az ember elhelyezése a földi élővilágban, valamint a bioszféra folyamataiban és történetében.
Annak belátása, hogy csak az egyének és a közösségek tudatos környezetkímélő magatartása akadályozhatja meg az olyan emberi tevékenységeket, amelyek a földi környezetet szélsőséges mértékben
változtatják, illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják, hogy az evolúció nem képes azt követni.
Megismertetni őket magyar ökológusok életével, munkásságával.
/Juhász-Nagy Pál, Vida Gábor, Jakucs Pál/

Tartalom
Az élőlény és környezete
A környezeti tényezők / víz, levegő, fény,
hőmérséklet, napsugárzás, talaj, / Ú/
A tűrőképesség /Ú/
Az életközösségek szerveződése, szerkezete,
időbeli változása és pusztulása
Kölcsönhatások az életközösségekben /Ú/
Táplálkozási kapcsolatok, táplálkozási szintek
Anyagforgalom, és energiaáramlás az életközösségekben

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Példákkal bizonyítani az élőlények előfordulása, a környezeti tényezők és a tűrőképesség
összefüggéseit.
Az egyes környezeti tényezők szerepe az
életközösségek elterjedésében /összefüggés/
A tűrőképességi grafikon értelmezése, típusai
Feltárni az életközösségek változásainak és
élőlényeik térbeli elrendeződésének okát.
Tudatosítani az élőlények közti kölcsönhatásnak a szerepét az életközösségek szabályzó folyamataiban.
Gyakoroltatni a táplálékláncok, táplálékhálózatok összeállítását.
Megláttatni az anyagforgalom és az energiaáramlás elválaszthatatlanságát.
Kiselőadás készítése egy ismert ökológusról
Hasonlóságok, különbségek feltárása

Természetes és mesterséges életközösségek/Ú/
Az emberi tevékenység hatása az életközös- Környezetszennyezéssel kapcsolatos hírek,
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ségekre. A Föld globális gondjai.
A talajszennyezés /GY/
A levegőszennyezés/GY/
A víz szennyezése /GY/
Az ökológiai lábnyom /GY
A környezet szennyezettségének a vizsgálata /GY/
Lakóhelyünk környezeti gondjai
A környezetszennyezés és az egészség kapcsolata/GY/
Ismerkedés a tesztfeladatokkal, ismétlés/I/

újságcikkek, gyűjtése, elemzése, tablók készítése. Tudatosítsuk az ember felelősségét a
földi élet alakulásában.
Önálló kutatómunka, kiselőadás készítése
Önálló kísérletek elvégzése,
Kísérleti eszközök használatának gyakorlása, kooperatív munka.
Helyi környezetvédő programok összeállítása, értékelése, megvalósítása.
Önálló tanulói kutatómunka
Tudatosítani, hogy egészségünk állapota
nagyban függ a bennünket körülvevő környezettől.
Rámutatni az ezzel kapcsolatos lehetőségeinkre és kötelezettségeinkre.
Tesztfeladatokkal való ismerkedés

2. téma: A távoli tájak életközösségei
Cél:
 Megértetni az élővilág övezetes elrendeződésének okát, biotikus és abiotikus tényezőinek összefüggéseit és kölcsönhatásait.
 Megismertetni az életközösségek földrajzi helyét, legjellemzőbb élőlényeinek előfordulását, küllemét, életmódját és az életközösségben betöltött szerepét.
 Tudatosítani az élőlények környezete, életmódja, szervezete, valamint szerveinek
felépítése és működése közti összefüggéseket.
 Gyakoroltatni a megismert élőlények rendszerezését.
 Felismertetni a tájak és élőlények veszélyeztetettségét, okát és elhárításuk szükségességét.
 Feltárni a lokális környezetszennyezés globális következményeit.
 Kialakítani a környezetvédelemben való aktív részvétel igényét.
 Növelni a tanulók fajismeretét.
 Gyakoroltatni az önálló ismeretszerzés, kutatás módszereit, gyakoroltatni az
önálló, szabatos előadásmód ismérveit.
 Megismertetni őket a természetes élővilágon kívül a termesztett növényekkel,
tenyésztett állatokkal, koncentrációt teremtve ezzel a földrajz tantárgy idevonatkozó részeivel.
Tartalom
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Földünk élővilágának általános áttekinté- Az övezetes elrendeződés okainak, összese/Ú/
függéseinek láttatása.
Koncentráció a földrajz tantárggyal
A trópusi esőerdők földrajzi helye,
A tanulók földrajzi ismereteinek alkalmaztaéletfeltételei, szerkezete.
tása.
Élőlényei: fán lakó orchideák, liánok
Földrajzi atlasz használata.
kolibrik, bőgőmajmok, jaguár,
A megismert élőlényekből táplálkozási lánc
dél-amerikai anakonda
összeállítása.
Az esőerdők veszélyeztetettsége,
Tudatosítani az éghajlati tényezők és a terpusztulása.
mészetes növénytakaró összefüggéseit.
Afrikai és Ázsiai esőerdők /Ú/
A tanulók fajismeretének gazdagítása
Különleges ritka élőlények az esőerdő- Önálló ismeretszerzés gyakoroltatása
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ben/GY/
Az esőerdők védelmében/GY/
A szavanna éghajlat természetes
növénytársulásainak földrajzi helye,
életfeltételei.
Élőlényei: akáciák, majomkenyérfák,
csimpánz, nílusi krokodil, antilopok,
strucc, oroszlán.
A Száhel övezet/GY/
A szavannák különleges élőlényei/GY/
A sivatag, mint élőhely
Jellemző élőlényei a kaktuszok,
dromedár, a sivatagi róka, a sivatagi
ugróegér és a skorpiók.
Az elsivatagosodás okai és veszélyei
Alkalmazkodás a sivatagi életfeltételekhez
/GY/
Mérsékelt övi sivatagok kialakulása, élővilága/Ú/
Mediterrán területek élővilága/Ú/
Trópusi és szubtrópusi monszun területek
élővilága/Ú/
Trópusi és mediterrán területek termesztett növényei/Ú/
Ausztrália élővilága /GY/
Füves puszták élővilága/Ú/
Mérsékelt övi lomberdők élővilága/Ú/
A tajga kiterjedése, életfeltételei.
Élőlényei: vörös- és lucfenyő, bibircses
nyír, mohák, siketfajd, mókus, hiúz,
farkas.
A tajgaerdő pusztulása és okai.
A tundra földrajzi helye, éghajlata,
életfeltételei.
Élőlényei: mohák, zuzmók, törpecserjék,
rénszarvas.
Élet az Északi- és a Déli-sarkon:
jegesmedve, császárpingvin, borjúfóka
A függőleges övezetesség/Ú/
A tenger, mint élőhely
A tenger tagolódása és lebegő
élőlényei: plankton, füles medúza.
A part és a partközel élőlényei:
barnamoszatok, mosdószivacs,
heringsirály, kárókatona.
Nyílt vizek állatai: hering, heringcápa
és a kék bálna.
A tengerek, óceánok szerepe, veszélyeztetettsége

Önálló tablókészítés
Szavannai táplálékláncok összeállítása.
A megismert élőlények rendszerezése.
Feltárni az élőhely szűkülésének okait és a
vadászat veszélyeit.
Megláttatni a kedvezőtlen környezet és a
túlélési stratégiákban megnyilvánuló alkalmazkodást.
Élőlények megismerése megismerési algoritmusok segítségével.
A sivatagi alkalmazkodás kapcsán megláttatni az összefüggést: Csak az az élőlény
marad fenn, amely képes a környezethez
alkalmazkodni.
A testfelépítés és az élőhely közötti kapcsolat.
Megismertetni a tanulókat a távoli tájak
övezetes elrendeződésével, növény és állatvilágával, az éghajlat és talajviszonyok,
összefüggéseivel.
Önálló kutatómunka kiselőadás, prezentáció készítése

Példák gyűjtése a környezethez való alkalmazkodásra.
A tajga élőlényeiből táplálkozási lánc összeállítása.
Megismertetni a savas esők veszélyét, és
kialakulásuk megelőzésének lehetőségeit.
Példákkal bizonyítani a szervek felépítése és
működése közti összefüggést.
A tundra élőlényeinek rendszerezése.
Összehasonlítani a tengeri régiók életfeltételeit.
Feltárni az életfeltételek alakulása, a faj- és
az egyedszám összefüggéseit.
Megláttatni a tengerpart és a tenger élőlényeinek kapcsolatát.
Példákkal illusztrálni a vízi életmódhoz való
alkalmazkodást.
Tudatosítani a tenger veszélyeztetettségét,
védelmének fontosságát és a bioszférában
betöltött szerepét.
Növelni a tanulók fajismeretét.
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és a megelőzés lehetőségei
A világ legveszélyeztetettebb tengerei/GY/

Önálló információszerzés lehetőségeinek
bővítése.

3. téma: A növényi test felépítése és életműködései
 Célunk alkalmaztatni a növények szervezetével kapcsolatos tanulói ismereteket.
 Megláttatni a növényi test felépítésének és működésének megismerése során az
élővilág szépségét és változatosságát.
 Megértetni, hogy az életjelenségek anyaghoz kötötten játszódnak.
 Feltárni a szervek felépítése és működése, valamint a működést befolyásoló környezeti tényezők ok-okozati összefüggéseit.
 Tudatosítani a napfény és az autotróf anyagcsere szerepét a földi életben.
 Megláttatni az ön- és fajfenntartó szervek fejlődésének evolúciós „újításaiban” a
növényvilág fejlődéstörténetét.
 Megfelelő jártasság kialakítása a szervezettani és élettani vizsgálódások, kísérletek
végzésében, a csoportban való együttdolgozás módszereinek elsajátításában.
 Kísérleti eszközök, mikroszkóp használatának gyakorlása
 Önálló információszerzés-feldolgozás gyakorlása
 Szemléltetőeszközök tablók szakszerű előállításának elsajátítása
Tartalom
A telepes és hajtásos növények
testszerveződése.
A növényi sejt és a növényi szövetek.
Kész növényi szövetek tanulmányozása/GY/
Növényi metszetek készítése és tanulmányozása/GY/
A gyökér és a lomblevél szöveti
felépítése, szerepe az anyagfelvételben
és leadásban.
Levélmorfológia/Ú/
A fotoszintézis, a gázcsere és
párologtatás

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Megláttatni a növényi testszerveződés evolúciós állomásait és a szervek szöveti felépítése, működése,közötti összefüggéseket.
A növényi szövetekkel kapcsolatos ismeretek
alkalmaztatása.
Tudatosítani a fotoszintézis szerepét a földi
életben. Feltárni az életfolyamatok és a környezeti tényezők összefüggéseit.
Tudatosítani az autotróf anyagcsere részfolyamatainak elválaszthatatlanságát.

A szár felépítése és a nedvkeringés.
A növényi kiválasztás formái.
A növények ivartalan, ivaros
szaporodása.
Virágok, virágzatok.
Projektmunka készítése virágtípusok
címmel/GY/
Projektmunka készítése terméstípusok
címmel /GY/
Megporzási formák.
A kettős megtermékenyítés, mag és a termés.
A csírázás feltételei, folyamata.
Kísérletek a csírázással kapcsolatban/GY/
A diffúzió, ozmózis plazmolízis
/Ú/
Kísérletek a diffúzióval, ozmózissal,
plazmolízissel kapcsolatban/GY/

Szártípusok csoportosítása.
A viráganatómia ismeretek alkalmaztatása.
A virág jellemzői és a megporzás módjai
közti összefüggés
felismertetése. Virágtípusok gyűjtése.
Tudatosítani a virág, a kettős megtermékenyítés és a termés
megjelenésének jelentőségét a szárazföld
meghódításában.
Felismertetni a termések szerkezete és terjedése közti összefüggéseket.
A termések csoportosítása.
A csírázás feltételeinek megfigyelése, tapasztalatairól jegyzőkönyv készítése.
Továbbfejleszteni a tanulók önállóságát a
vizsgálódások, kísérletek végzésében.
Mikroszkóp használata.
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Növényélettani kísérletek/GY/
Csírázástól az egyed haláláig.
A növények mozgásformái/Ú/
Fontosabb növényi hormonok/Ú/
A növényi test felépítésével és
működésével kapcsolatos
vizsgálódások, kísérletek.
A mikroszkóp felépítése és működése.

Önálló metszetkészítés gyakorlása.
Érdeklődés felkeltése az önálló kutatási,
mikroszkópos tevékenység iránt.
Projektmunka összeállítása
Vázlatrajzok, feljegyzések készítése.
Gyarapítani a tanulók fajismeretét.

4. téma: Az állatok teste és élete
 Célunk alkalmaztatni az állatok szervezetével és működésével kapcsolatos korábbi
ismereteket.
 Felismertetni az állati test szerveződésének és működésének különbségeiben az
élővilág szépségét és sokszínűségét.
 Megláttatni az élővilág egységét a növények és állatok összehasonlítása során. Tudatosítani a környezet és az élőlény, valamint az autotróf és heterotróf világ elválaszthatatlanságát.
 Feltárni a környezet–életmód–szervezet, továbbá a szervek–szervrendszerek felépítése és működése közti ok-okozati összefüggéseket.
 Megértetni a szervek, szervrendszerek és az életfolyamatok fejlettségbeli különbségének evolúciós magyarázatát.
 Továbbfejleszteni a tanulók önállóságát a vizsgálódások, kísérletek végzésében és
feljegyzések készítésében.
Tartalom
Testszerveződés az állatvilágban.
Sejtek, szövetek.
A sejtalkotók felépítése, működése/Ú/
Állati szövetek vizsgálata/GY/
A gerinctelen és gerinces állatok kültakarója
Az állatok mozgása. A mozgásszervek
felépítése, működése.
Táplálkozás az állatvilágban.
A táplálkozás szervei, módjai és
folyamatai.
Gerincesek táplálkozása, fogazattípusok/Ú/
Különleges táplálkozási formák az állatvilágban/GY/
Emésztőenzimek vizsgálata/GY/

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A növényi-állati sejt összehasonlítása. Példákkal illusztrálni a szövetek felépítése, helyük, működésük összefüggéseit.
A környezet, a kültakaró és az állat fejlettsége közti összefüggések bizonyítása.
A mozgásszervek, mozgásformák összekapcsolása, fejlettségi
sorrend összeállítása.
Az autotróf és heterotróf táplálkozás jellemzőinek összehasonlítása.
Tudatosítani a környezet, a táplálékszerzés,
valamint a táplálék anyaga és a táplálkozási
szervek felépítése közti kapcsolatrendszert.
Megláttatni a táplálkozás folyamataiban és
szerveinek felépítésében az evolúciós „újításokat”.
Gyarapítani a tanulók fajismeretét
Légzés a vízben és a szárazföldön.
Feltárni a tüdő tökéletesedése és a szárazföldi
Anyagszállítás és kiválasztás az állatok
élethez való alkalmazkodás összefüggéseit.
országában.
A nyitott és zárt keringési rendszer összehaAz állatok önfenntartással kapcsolatos sonlítása.
Az embriófejlődés helye és az állatok fejlettviselkedései/Ú/
Az állatok szaporodása, az utódok
sége, valamint a faj fennmaradása, az utódok
egyedfejlődése.
száma és az ivadékgondozás
mértéke közti összefüggés felismertetése.
Az állatok ivadékgondozása/GY/
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Az állatok idegrendszerének és érzékszerveinek fejlődése/Ú/
Különleges érzékszervek az állatvilágban/GY/
Az állatok fajfenntartással kapcsolatos
viselkedései/Ú/
Az állatok testével és életműködésével
kapcsolatos megfigyelések,
vizsgálódások
Tesztfeladatok/I/

Fejlődési formák összehasonlítása.
Vizsgálódások, kísérletek végzése. Mikroszkóp használata.
Tapasztalatok dokumentálása és értékelése.
Önálló információszerzés, feldolgozás,
kiselőadás, prezentáció készítés gyakoroltatása.
Az élővilág sokszínűsége iránti érdeklődés
felkeltése, fenntartása.
Kooperatív tanulási technikák alkalmazása.
Tesztfeladat típusok megismerése, gyakorlása

5. téma: Rendszer az élők világában
 Célunk megismertetni a mesterséges és természetes rendszer rendező elveit és
megalkotóik kiváló képviselőit.
 Megalapozni a rendszerezés hierarchiáját.
 Továbbfejleszteni a tanulók rendszerszemléletét.
 Segíteni a fajok besorolását a megfelelő rendszertani kategóriákba.
 Tudatosítani a rendszertani kategóriák élőlényeinek szerepét a mindennapi életben
és a bioszférában.
 Megláttatni a rendszerezés és az evolúció kapcsolatát.
 Elsajátíttatni a növény- és állatfelismerés alapismereteit.
 Gyakoroltatni a határozókönyvek használat.
 Bővíteni a tanulók fajismeretét
 Tovább segíteni a tanulókat az önálló információszerzés és feldolgozás útján.
 Megismertetni őket a témához kapcsolódó tudósok életével, munkásságával.
Tartalom
A természetes és mesterséges rendszerek
rendező elvei.
Rendszertani kategóriák: faj, osztály, törzs.
Lamarck, Linné, Darwin, Kitaibel Pál,
Diószegi Sámuel, Fazekas Mihály élete és
munkássága/GY/
Az evolúciós elmélet/Ú/
A vírusok/Ú/
Sejtmagnélküli és sejtmagvas egysejtűek
országa.
Baktérium és vírus okozta betegségek/GY/
A gombák országa.
Fajfelismerési gyakorlatok/GY/
Zuzmók törzse.
A növények országa. Barnamoszatok,
zöldmoszatok, mohák, harasztok törzse.
A nyitvatermők, zárvatermők törzse,
a zárvatermők osztályai: kétszikűek,
egyszikűek.
Növényfelismerés

Fejlesztési formák tevékenységek
A természetes és mesterséges rendszer öszszehasonlítása.
A rendszertani kategóriák hierarchiájának
gyakorlása.
Kiselőadások készítése
Megláttatni a két ország képviselőinek fejlettségbeli különbségeit, szerepét az élővilág
anyagforgalmában.
Megismertetni a tanulókat, koruknak
megfelelő szinten, a rendszerezés alapjául
szolgáló evolúciós elmélettel.
Tudatosítani a vírusok és baktériumok
okozta betegségek jelentőségét, a védekezés egészségnevelés módját.
Tudatosítani a gombák szerepét és jelentőségét a földi életben.
Megláttatni a fejlődés útját a megismert növénytörzsek segítségével.
Bemutatni a szárazföld meghódításával öszszefüggő fejlődéstörténeti állomásokat. Ösz305

A Növényismeret könyv használatának szehasonlítani a nyitva- és
zárvatermőket, valamint az egy- és kétszikűmegtanulása, gyakorlása /GY/
eket. A megismert növények rendszerezése.
Képes albumok, határozókönyvek bemutatása, használatuk
gyakorlása.
Tudatosítani a szárazföldhöz való alkalmazkodás szervezettani megnyilvánulásait.
A növényhatározáson túl, megismertetni a
tanulókat a Növényismeret könyv adatbázisának kezelésével, az információszerzés
lehetőségeivel.
Jávorka Sándor, Csapody Vera munkásságának megismertetése
Az állatok országa.
Állatfajok besorolása a megfelelő rendszerSzivacsok, csalánozók, gyűrűsférgek,
tani kategóriákba.
puhatestűek (kagylók, csigák), ízeltlábúak
Megláttatni az állattörzsek képviselőinek
(rákok, rovarok, pókszabásúak),
fejlettségbeli különbségében az állatvilág
törzse és a zárójelben megjelölt
törzsfejlődését.
osztályaik.
A törzs közös sajátosságainak kiemelése, az
osztályok jellemzőinek összehasonlítása.
A férgek törzsei/Ú/
Megláttatni a gerincesek alkalmazkodását a
Tüskésbőrűek és gerinchúrosok/Ú/
A gerincesek törzse, és osztályai:
szárazföldi élethez.
porcos, csontos halak, kétéltűek, hüllők,
Tudatosítani az állatvilág szárazföldi élet
madarak, emlősök.
alkalmazkodása során megnyilvánuló
Különleges hüllők /GY/
szervezettani változásokat.
A főemlősök/GY/
Megismertetni a tanulókat a mi éghajlaA vízi emlősök/GY/
tunkon nem élő különleges hüllőkkel/
Fajfelismerési gyakorlatok/GY/
agáma, komodói varánusz, leguánok, stb.
Állathatározó könyvek használatának Felkelteni az érdeklődést az élővilág sokgyakorlása/GY/
színűsége iránt.
Gyakoroltatni az önálló információszerzés
lehetőségeit.
A csoportmunka és a kooperatív tanulás
lehetőségeit kihasználva növelni a tanulók
együttműködési, empatikus kompetenciáit.







További lehetőségek az órai és az órán kívüli gazdagításra.
Egy olvasmány részlet elemezése, megadott szempontok alapján, majd az osztály előtti ismertetés.
Ábraelemzés, képelemzés, stb.
Kiselőadás készítése és előadása előre kiadott, vagy önállóan választott téma
alapján./Érdekes, figyelemfelkeltő témákat válasszunk!/Pl. érdekes állatok,
növények, egy-egy tudománytörténeti érdekesség, egy-egy tudós élete munkássága.
Beszámoló egy otthon elvégzett egyszerű kísérletről. / Fontos, hogy biztonságos feladatot adjunk!/Pl. csízázás megfigyelése, amely kiindulópontja lehet a
következő óra anyagának.
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Prezentáció készítése egy adott témából, az informatikából megfelelő szinten
álló tanulók részvételével.
Órakeretben történő előadók meghívása
Vitafórum tartása egy-egy témában /brainstorming/, pl. a dohányzásról, egészséges életmódról. Ezek az órák nemcsak a gazdagítás, hanem az egészség-és
környezeti nevelés szempontjából is óriási jelentőséggel bírnak.
Önálló kutatás végzése, osztály előtti beszámoló.

A tanóra keretein kívül
 Városi programok látogatása pl. Kísérletek éjszakája a Debreceni Egyetemen
 Kiállítások látogatása.
 Botanikus kert látogatása
 Állatkert látogatása
 Jeles napokról való megemlékezés és ehhez kapcsolódó vetélkedők.
 Előadások látogatása / pl. a jeles napokhoz kapcsolódva Víz világnapja, a
Föld napja, a HIV világnapja, stb./
 Városi, megyei levelezős versenyek
 Versenyekre való felkészülés / Herman Ottó, Kaán Károly/
 Kirándulások, pl. daruvonulás a Hortobágyon.
 Múzeumlátogatás
 Előre kiválasztott színvonalas természetfilmek, amelyek rengeteg hasznos tudást tartalmaznak, és tovább fokozzák a tantárgyhoz való érzelmi viszonyulást, érdeklődést, motivációt, és újabb kérdéseket vet fel a gyerekben. Ebből
készíthet a tanuló órai filmismertetést. A mai technikák mellett egy- egy részletet is bemutathat belőle, beépítve a tananyag menetébe.
 Erdei iskola. / nagy szervezőmunkát igényel/
Év végi követelmények
A 7. évfolyam végén a tanuló:
 Ismerje az éghajlati övezetek, életközösségek földrajzi helyét, élő és élettelen környezeti tényezőit, kölcsönhatásait.
 Legyen képes felismerni, megnevezni és a megismerési algoritmusok segítségével
jellemezni a megismert fajokat.
 Tudjon az egyes életközösségek fajaiból táplálkozási láncokat összeállítani,
 értse és tudja példákkal illusztrálni a környezet–szervezet–életmód oksági összefüggéseit.
 Ismerje az életközösségek szerkezetét, változásait, kölcsönhatásait és anyagforgalmát.
 Lássa az ökológiai rendszerek szabályozásában az élőlények közti kölcsönhatások
meghatározó szerepét.
 Ismerje az életközösségek bioszférában betöltött szerepét, lássa veszélyeztetettségét és védelmük fontosságát.
 Tegyen meg mindent közvetlen környezetében a környezeti problémák csökkentése érdekében.
 Lássa az élővilág szépségét, sokszínűségét és változékonyságát.
 Ismerje a növényi és állati anyagcserében résztvevő szervek, szervrendszerek felépítését, működésük hasonlóságait és különbségeit.
 Értse az autotróf és heterotróf világ kapcsolatrendszerét és az anyagok körforgását.
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Legyen képes példákkal bizonyítani az élőlények környezethez való alkalmazkodását, szerveik felépítésének és működésének összefüggéseit.
Ismerje az élőlények ivartalan és ivaros szaporodásának formáit, szerveit, az állatok és növények egyedfejlődésének főbb szakaszait és jellemzőit.
Vegye észre az élőlények testszerveződésében szerveik felépítésének és működésének fejlődésében az evolúció főbb állomásait.
Tudja a megismert élőlényeket besorolni a megfelelő rendszertani kategóriába.
Legyen képes az információhordozók használatára és hasznosítására.
Tudjon önállóan és társaival együttdolgozva megfigyeléseket, vizsgálódásokat, kísérleteket végezni, tapasztalatairól rajzos, írásos feljegyzéseket készíteni, sajátítsa
el az önálló ismeretszerzés módszereit, és alkalmazza azokat a mindennapokban.
Sajátítsa el az egyes témakörökben felmerülő kibővített tartalmakat, lássa az
ok-okozati összefüggéseket.
Legyen képes önálló munkák / gyűjtemények, kiselőadások, prezentációk
szakszerű elkészítésére, szabatos, magabiztos előadására.
Legyen képes a határozókönyvek és adatbázisaik használatára
Ismerje a témákhoz kapcsolódó legfontosabb tudománytörténeti vonatkozásokat.
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8. ÉVFOLYAM
Évi óraszám 129
Témák
száma: neve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az emberi test felépítése
A bőr és a mozgás
A szervezet anyagforgalma
Az
életfolyamatok
szabályozása és az
érzékelés
Szaporodás és egyedfejlődés
Év végi ismétlés

Óraszámok felhasználása
Összesóra-szám
Helyi felhasználás (kiegéTananyag, új isszítő anyag, gyakorlás, 55+74
meret, gyakorlás
ellenőrzés)
5+2

0+4

1+2

6+8

5+8

1+3

2+4

8+15

12+10

1+3

2+5

15+18

11+9

1+3

3+5

15+17

7+8

1+4

1+6

9+18

–

–

2

2

Belépő tevékenységformák
 Megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek önálló végzése.
 Egyszerű megfigyelési szempontsor készítése, kísérlet tervezése, beállítása, végrehajtása.
 Önálló információgyűjtés (könyvekből, folyóiratokból és az elektromos médiából)
és feldolgozás (vázlat, jegyzőkönyvkészítés, kiselőadás összeállítása).
 Az emberi test szerveződési szintjeinek, életfolyamatainak megfigyelése, jellemzése, összehasonlítása.
 A biológia szakszókincs használatának gyakorlása.
 A fogalmak tartalmának és terjedelmének helyes értelmezése, használata.
 A rész és egész viszonyának elkülönítése, összefüggések felismerése, helyes értelmezése, példákkal történő illusztrálása.
 A környezet, az életmód és a szervezet egészségi állapota, valamint a szervek,
szervrendszerek felépítése és működése közötti ok–okozati összefüggések felismerése, magyarázata, bizonyítása.
 Az élvezeti szerek, drogok káros hatásának felismerése, használatuk elutasítása.
 Egészségmegőrző szokások, elsősegély-nyújtási tennivalók gyakorlása.
 A szervrendszerek felépítésében és működésében bekövetkező változások felismerése, az időbeni orvoshoz fordulás szükségességének belátása.
 Az elváltozások, betegségtünetek ismerete.
 Mikroszkópos gyakorlatok végzése, a látott metszetek értelmezése, képi ábrázolása, lényegkiemelés.
 A témakörben szereplő tartalmakhoz kapcsolódó tudománytörténeti vonatkozások feldolgozása
 Egészséges étrend összeállítása, kalóriaszámolás.
 Figyelemfelkeltő egészségnevelési plakátok készítése
 Vitafórum szervezése, dohányzás, alkohol, serdülőkori problémák stb. témakörben.
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A normál csoport tantervét kiegészítő tartalmak 8. osztályban
1. Téma: Az emberi test felépítése
 Az egységes egész: az emberi test anyagai, méretei, szimmetriája és szerveződési
szintjei.
 Testünk építőköve: a sejtek alakja, mérete, alkotóinak helye, felépítése és a sejt
életfolyamataiban betöltött szerepe.
 A sejtalkotók részletes ismertetése
 Anyagcsere folyamatok a sejtben
 Külső és belső felszíneken. A hámszövetek közös jellemzői, fajtái. Speciális hámok. A hámok védelme.
 Kötő- és támasztószövetek közös jellemzői, típusai, felépítésük és működésük.
 Az izomszövetek közös jellemzői. A sima, a harántcsíkolt és a szívizom felépítésének és működésének különbségei.
 Az idegsejt és az idegszövet
 A mikroszkóp felépítése és működése
 Mikroszkópos gyakorlatok
 Kiselőadások / Robert Hook, Lewenhoek, stb/
2. Téma: A bőr és a mozgás szervrendszere
 A bőr helyzete, mérete, rétegeinek és alkotóinak felépítése, működése.
 A bőr kamaszkori változásai.
 A bőr- és a szépségápolás.
 A mozgás szervrendszer szervei. A csontok kapcsolódása. A testtájak csontjainak
neve, helye és szerepe a vázrendszerben.
 A csont és a vázizom anyagai, szerkezeti felépítése, működése.
 Részletes izomtan
 A mozgás szervrendszer kamaszkori változásai, betegségeinek, elváltozásainak
megelőzése.
 A bőr, az ízületek és a csontok vizsgálata – kiegészítő anyag.
 Kísérleti eszközök, vegyszerek ismertetése
 Kísérletek megfigyelések, vizsgálódások
 A sebellátás formái
 Elsősegély nyújtási alapismeretek
3. Téma: A szervezet anyagforgalma
 Táplálék, tápanyag. Építő, fűtő és járulékos tápanyagaink.
 Élelmiszereink, ételeink tápanyagtartalma és az egészséges táplálkozás.
 A glükóz kimutatása
 Zsírok kimutatása
 Fehérjék kimutatása
 Vízben és zsírban oldódó vitaminok
 A táplálkozással összefüggő számítások – kiegészítő anyag.
 Kiselőadás Szentgyörgyi Albert életéről
 Táplálkozási szokásaink és az egészségvédő táplálkozás
 Más népek konyhái
 Szájnyílástól a belekig. A tápcsatorna szerveinek felépítése, működése.
 A belek alagútjain. A szervrendszer szerveinek felépítése és működése közti összefüggések. Emésztőmirigyek – emésztőnedvek – emésztési folyamatok. Felszívódás.
 Egyszerű kísérletek a táplálkozással kapcsolatban.
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Az alkoholfogyasztás hatásai
A légutak és a gázcsere. A légúti szervek felépítése és működése. A gázcsere lényege. Ki- és belégzés folyamata. A légzőszervekre ható környezeti ártalmak. Nikotin-stop! Légzőszervi betegségek megelőzése.
Civilizációs betegségek: allergia, asztma stb.
Kiselőadások, vitafórum, a dohányzás ártalmairól.
A vér, mint szövet. A vér színe, mennyisége, alkotóinak szerepe az anyagszállításban és a szervezet védelmében.
A vér betegségei
Vércukorszint meghatározás
Cukorbetegség az alattomos kór /kiselőadás/
A szív és az erek. A vérkeringés és a nyirokkeringés. A kis- és nagyvérkör. Nyirokszervek.
Aktív és passzív immunitás
Vérzéscsillapítás, elsősegély nyújtási ismeretek
Vigyázz a szívedre! Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése. Kockázati tényezők.
Vérnyomásmérő használata
A magas vérnyomás kockázati tényezői és következményei
A kiválasztásban résztvevő szervrendszerek. Vízháztartás egyensúlya. A vizeletkiválasztó szervrendszer felépítése és működése.
Kiválasztó szervrendszerünk egészsége, a művesekezelés
Az anyag- és energiaforgalom. Az építő és lebontó anyagcsere elválaszthatatlansága, arányainak eltolódása és következményei.
Az anyagforgalommal kapcsolatos vizsgálódások – kiegészítő anyag.

4. Téma: Az életfolyamatok szabályozása és az érzékelés
 Az idegsejtek jellemzői, típusai, nyugalmi és ingerületi állapota.
 Ingerek és receptorok
 Az ingerület átadása, vezetése.
 Az életfolyamatok idegi szabályozása.
 Az idegszövet, az idegek, dúcok, receptorok, érzékszervek. Érzékelés.
 A szem és a látás. A szem helyzete, alakja, védőkészülékei. A szem, a látóideg és a
látóközpont szerepe a látás folyamatában.
 Szembetegségek, megelőzésük
 Hallás és egyensúlyozása. A fül részei és az alkotók szerepe az érzékelésben.
 Hallószervünk egészsége
 Békésy György élete és munkássága
 A nyelv, az orr és a bőr, mint érzékszervek.
 Vizsgálódás az érzékszervekkel – kiegészítő anyag.
 Az idegrendszer felépítése, működése. Központi-, környéki idegrendszer felépítésének és működésének hasonlóságai, különbségei.
 A gerincvelő felépítése
 Gerincvelői reflexek
 A vegetatív idegrendszer. A szervek kettős beidegzése. A szimpatikus és paraszimpatikus hatás következményei.
 Velünk született és „tanult” reflexek. Pavlov munkássága. Az emberi idegrendszer működésének sajátosságai.
 Az agyműködés rejtelmei – kiegészítő anyag.
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Az idegrendszer működését befolyásoló élvezeti és kábítószerek káros hatása.
Szenvedélybetegségek.
Drogprevenciós óra
A hormonrendszer felépítése és működése. A hormonrendszer és az idegrendszer
összehangolt, szabályozó működése.
Hormonrendszerünkegészsége
Az agyalapi mirigy hormonjai
Kiselőadások, projektmunka

5. Téma: A szaporodás és egyedfejlődés
 A férfi és a nő ivarszerveinek felépítése és működése. Másodlagos nemi bélyegek.
Az ember nemi élete.
 Fogamzás, terhesség kialakulása, szülés.
 Fogamzásgátlás. Az ember szexualitása.
 Női és férfi szerepek
 Az ivarszervek higiénéje és a nemi úton terjedő betegségek megelőzése.
 Nemi úton terjedő betegségek
 Az egyedfejlődés főbb szakaszai, jellemzői és egészségügyi problémái.
 A helyes énkép
A továbbhaladás feltételei
A 8. évfolyam végén a tanuló
 lássa az egyes szervek, szervrendszerek felépítésében és működésében
a rész–egész viszonyát, kapcsolatrendszerét és hierarchiáját,
 értse az életfolyamatok visszafordíthatatlanságát, az egyes szerveződési szintek
szerkezete és működése, valamint a környezet–életmód–szervezet egészségi állapota közötti oksági összefüggéseket,
 ismerje az építő és lebontó folyamatok elválaszthatatlanságát, arányaik meghatározó szerepét a szervezet állapotában,
 tudja használni az élelmiszerek, ételek tápanyagainak energiatáblázatát,
 ismerje az emberi test szerveződését, szervrendszereinek felépítését és működését,
 vállalja nemiségét és a hozzá tartozó felelősségteljes magatartást,
 tudja, hogy a biológiai és a társadalmi érettség nem azonos,
 legyen képes az érzékszervi csalódások felismerésére, kiküszöbölésére,
 ismerje a káros szenvedélyek szervezetre gyakorolt hatását, tudjon a csábításnak
ellenállni,
 tudja, hogy az egészség érték, s törekedjen megőrzésére,
 legyen képes a helytelen, egészségére káros szokásain változtatni,
 ismerje az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedési jellemzőit,
 tudja, hogy az egyedfejlődés szintje nagyon különböző, az átlagtól való eltérés legtöbbször nem betegség,
 tanúsítson kellő toleranciát az átlagtól eltérő ütemben fejlődő társaival és a fogyatékos emberekkel szemben,
 tudja, mikor kell orvoshoz fordulni és a betegség milyen szakrendeléshez tartozik,
 sajátítsa el a bőrápolás, a személy higiéné és az elsősegély-nyújtás legfontosabb
ismereteit és gyakorlatát.
 Képes legyen önálló ismeretszerzésre, információ feldolgozásra.
 Legyen képes mondandóját világosan szabatosan élvezhető formában előadni.
 Tanúsítson felelősségteljes magatartást saját és társai egészségét, testi épségét
illetőleg.
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Az értékelés szempontjai
 Milyen szinten sajátította el a szaknyelvet és a testtopográfiai ismereteket?
 Ismeri-e az emberi szervezet felépítésével és működésével kapcsolatos tényeket,
fogalmakat?
 Felismeri-e az emberi szervezet felépítésében és működésében a hasonlóságokat,
különbségeket?
 Érti és tudja-e példákkal bizonyítani a megismert oksági összefüggéseket?
 Tudja-e a szervezetének felépítésével, működésével kapcsolatos ismereteit az
egyéni életében és társas kapcsolataiban alkalmazni?
 Képes-e az egészséges életvitel szokásainak elsajátítására és gyakorlására?
 Tudja-e mikor kell orvoshoz fordulni, és hogyan kell az orvosnál viselkedni?
 Képes-e rossz szokásainak elhagyására és a szervezetére károsan ható élvezeti szerek, drogok elutasítására?
 Milyen mértékben vált személyiségének jellemzőjévé környezetének és egészségének védelme?
 Milyen szinten sajátította el a közvetlen és közvetett megismerés módszereinek
gyakorlatát?
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9. ÉVFOLYAM
Óraszámok
Összesen: 111 óra
Témakör
Összes óra Új anyag Gyakorlati óra Összefoglaló óra Ellenőrző óra
A
vírusok,
a
12
8
2
1
1
prokarioták
A protisták
10
5
3
1
1
Az állatok testének
12
4
6
1
1
felépítése
Az állatok életműködései és a legfontosabb
21
12
7
1
1
törzsei
Az állatok viselkedése
7
5
1
1
A növények teste
33
15
14
2
2
és életműködései
A
gombák
teste
8
4
2
1
1
és életműködései
Év végi összefoglalás
8
8
Összesen
111
53
34
16
8
Témakörök, tartalmak
A vírusok, a prokarioták (12 óra)
 Bevezetés. Alapfogalmak – rendszerezés, szerveződés. A biológia kutatása. A vírusok. A vírusok életciklusa és jelentõsége. A prokariota élőlények. A prokariota
sejtek felépítése. Autotróf és heterotróf baktériumok. A kékbaktériumok. A baktériumok és a kékbaktériumok jelentõsége.
 A mikrobiológia. Biológiai feladatok megoldása.
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
A protisták (10 óra)
 A protisták kialakulása, általános jellemzői. Vázuk, mozgásuk, táplálkozásuk. Kiválasztásuk, szaporodásuk. Rendszerezésük. A protisták jelentõsége.
 A mikroszkóp felépítése, típusai és használatuk. Egysejtűek vizsgálata. Biológiai
feladatok megoldása.
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
Az állatok testének felépítése (12 óra)
 Az állatok szerveződési szintjei. Az állati sejt. Az állatok szövetei.
 A különböző állati sejtek. Az állati szövetek vizsgálata. Biológiai feladatok megoldása.
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
Az állatok életmûködései és a legfontosabb törzsei (21 óra)
 Az állatok, mint heterotróf élőlények. Az önfenntartó életműködések összefüggése. A fajfenntartás és az egyedfejlődés az állatvilágban. A szivacsok és a csalánozók. A férgek törzsei, a gyűrűsférgek. A puhatestűek törzse: a csigák, a kagylók és
a fejlábúak. Az ízeltlábúak törzse: a rovarok osztálya. A rákok és a pókszabásúak.
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A gerincesek törzsének általános jellemzői. A porcos és a csontos halak. A kétéltűek és a hüllők. A madarak és az emlősök.
Gerinctelen állat (földigiliszta, éti csiga) boncolása. Gerinces állat (ponty, madár)
boncolása. Állatismeret. Biológiai feladatok megoldása.
Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés

Az állatok viselkedése (7 óra)
 Az állatok öröklött magatartása. Az állatok tanult magatartása. A létfenntartó viselkedések. Az állatok társas viselkedése, kommunikációja. Az állatok szexuális
viselkedése, az ivadékgondozás különböző formái.
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
A növények teste és életmûködései (33 óra)
 A növényi test szerveződésének és anyagcseréjének általános jellemzői. A növényi
és állati sejt felépítésének összehasonlítása. Az autotróf anyagcsere. Az autotróf és
heterotróf anyagcsere összehasonlítása. Telepes növények. A mohák teste és
anyagforgalma. A növényi szövetek típusai, jellemzői, funkciói. A szövetes növények testfelépítése, a növények szervei. A növények táplálkozása: a gyökér és a
hajtás szerepe. Gázcsere és párologtatás. A növényi légzés. Anyagszállítás: a szállítónyalábok felépítése és működése. A raktározásra módosult szervek különféle
formái. A növényi kiválasztás formái. A szövetes növények mozgásai, a növényi
hormonok. A növényi mozgások típusai és jellemzői. A szövetes növények szaporodása. A zárvatermők szaporítószervének felépítése. Az ivaros és ivartalan szaporodási módok, ezek jellemzői. A zárvatermők egyedfejlődése.
 Balesetvédelmi szabályok, laboreszközök és használatuk. Klorofill kivonat vizsgálata. A növényi szövetek. A növényi szervek vizsgálata. Növényhatározás. Biológiai feladatok megoldása.
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
A gombák teste és életmûködései (8 óra)
 A gombák jellemzői. A gombák testfelépítésének sajátosságai. A gombák életműködésének sajátosságai, életmódja. A gombák gyakorlati jelentõsége, kölcsönhatások növényekkel és állatokkal. A legfontosabb ehető és mérgező gombák felismerése.
 Gombaismeret.
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
Év végi összefoglalás (8 óra)
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10. ÉVFOLYAM
Óraszámok
Összesen: 148 óra
Témakör
A sejtek kémiai felépítése
A sejtek felépítése
A
sejtek
anyagcserefolyamatai
A szaporodás
és öröklődés
sejttani alapjai
Az idegrendszer
A
hormonrendszer
A
keringési
rendszer
Év végi összefoglalás
Összesen

Összes
óra

Új anyag

Gyakorlati Egészségügyi
Ellenőrző
Összefoglaló óra
óra
ismeretek
óra

21

8

11

1

1

11

6

3

1

1

22

12

7

1

1

1

16

9

4

1

1

1

33

22

5

2

2

2

11

6

2

1

1

1

21

12

5

2

1

1

13
148

4
75

41

9
7

17

8

Témakörök, tartalmak
A sejtek kémiai felépítése (21 óra)
 A biogén elemek. A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai. A kolloidok
az élő rendszerekben. A szénhidrátok, lipidek, a fehérjék, a nukleinsavak legfontosabb tulajdonságai. A nukleotid-típusú vegyületek
 A biogén elemek vizsgálata. Ozmózis és a kolloidok vizsgálata. A szénhidrátok
vizsgálata. A lipidek vizsgálata. A fehérjék vizsgálata. Feladatok megoldása.
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
A sejtek felépítése (11 óra)
 A pro- és eukariota sejtek összehasonlítása. A citoplazma, a sejtfal. A membránok
felépítése és működésének alapelvei. Az endoplazmatikus hálózat, a Golgimembrán, a lizoszómák. A színtest és a mitokondrium. A sejtmag funkciója.
 Sejtalkotók vizsgálata. Feladatok megoldása.
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
A sejtek anyagcsere-folyamatai (22 óra)
 A sejtek anyagfelvétele és leadása, a passzív és aktív transzport jellemzői. Az
anyagcsere áttekintése. Az enzimek, az enzimkatalízis. A lebontó anyagcserefolyamatok – a glükolízis és a hozzákapcsolódó folyamatok. A lebontás közös útja:
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citromsavciklus és a terminális oxidáció. Az erjedés. A felépítő folyamatok: a fotoszintézis és a kemoszintézis energiaátalakítása. A szerves molekulák előállítása
szervetlen anyagból. A szerves molekulák előállítása szerves anyagból: a szénhidrátok, a lipidek bioszintézise. A felépítő és lebontó folyamatok összefüggése. A
sejtek energiaforgalma.
Az anyagcsere-betegségek.
Az enzimek vizsgálata. A lebontó folyamatok vizsgálata. A fotoszintézis vizsgálata. Feladatok megoldása.
Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés

A szaporodás és öröklődés sejttani alapjai (16 óra)
 Az információ kódja és átírása, DNS-szintézis. A gén és allél fogalma. A ribonukleinsavak bioszintézise. A fehérjeszintézis. Az öröklõdõ információ megjelenésének kémiai alapjai: kódszótár. A kromoszómák, a kromoszómaszám. Haploid és
diploid sejtek. Sejtciklus. A mitózis és a meiózis folyamata és biológiai
jelentõsége. A genetikai információ variálódása a meiózis és a megtermékenyítés
során. A mutációk típusai és következményei.
 Az embert érő mutagén hatások és ezek következményei.
 A fehérjék térszerkezete – számítógépes vizsgálatok. A sejtalkotók vizsgálata. Feladatok megoldása.
 Összefoglalás, Ellenõrzés, értékelés
Az ember önfenntartó életmûködései
Az idegrendszer (33 óra)
 Az ember önfenntartó életmûködései és ezek szabályozása. A szabályozás és vezérlés fogalma. Az idegsejtek felépítése, az idegszövet áttekintése. Elemi ingerületi
jelenségek: a nyugalmi és az akciós potenciál kialakulása, az ingerület terjedése és
a szinapszis.
 A reflexív elve. A külső és a belső környezet változásainak érzékelése. A szem és
hallószerv felépítése és működése. Az egyensúly érzékelése, az íz- és szagérzékelés és a bőr érző működése. Az idegrendszer tagolódása: a környéki és a központi
idegrendszer. A gerincvelő, gerincvelői idegek. Az agy: az agytörzs, a köztiagy, a
kisagy és a nagyagy. Az idegrendszer szomatikus és vegetatív működése. A vegetatív szabályozás. A mozgató működés. Az érzőműködések: az analizátorok.
 Az idegrendszer működésével kapcsolatos egészségügyi ismeretek. Az érzékszervek védelme és betegségei.
 Feladatok megoldása. A receptorok vizsgálata. Az idegrendszer az interneten
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
A hormonrendszer (11 óra)
 A hormonális szabályozás alapelvei. A hipotalamusz–agyalapi mirigy rendszer. A
pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a hasnyálmirigy, a mellékvese legfontosabb
hormonjai és ezek hatása.
 A hormonrendszer betegségei
 Az hormonrendszer az interneten. Feladatok megoldása
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
A keringési rendszer (21 óra)
 A belső környezet. A vér összetétele, alkotói. A vörösvérsejtek és a vérlemezkék
funkciója. A sérülés, a véralvadás. A szív szerkezete és működése. Az értípusok
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összehasonlítása. A hajszálerek működése. A nagy és a kis vérkör funkciója. A
vérkeringés szabályozásának lényege. A nyirokrendszer. Az immunitás. Az immunitás lényege, az immunrendszer funkciója. A falósejtek és a nyiroksejtek működése, a sejtes és az antitestes immunitás. A védőoltások. A vércsoportok.
A szív- és érrendszeri betegségek veszélyeztető tényezői és megelőzése.
Az immunrendszerrel kapcsolatos egészségügyi ismeretek.
A vér vizsgálata. A keringési rendszer vizsgálata. Feladatok megoldása
Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.

Év végi összefoglalás (13 óra)
 Látogatás biológiai intézetekben és egyetemi tanszékeken.
 Év végi összefoglalás.
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11. ÉVFOLYAM
Óraszámok
Összesen: 148 óra
Témakör
Ismétlés
A táplálkozás
A légzés
A kiválasztás
A bőr és a mozgás
Az ember szaporodása
Egészségügyi
ismeretek
Feladatok gyakorlása
A
genetika
alapjai
A
genetikai
ismeretek gyakorlati vonatkozásai
A populációk és
az életközösségek
Az
élettelen
környezeti tényezők és ezek
változásai
Ökológiai rendszerek
Természetes
és mesterséges
életközösségek
Év végi összefoglalás
Összesen

Összes óra
2
11
10
8

Új
Gyakorlati
anyag óra

Egészségügyi Összefoglaló Ellenőrző
ismeretek
óra
óra
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
4
3

2
3
2

11

5

2

2

1

1

10

4

2

2

1

1

1

1

5

5

13

13

20

11

8

7

3

2

12

5

5

1

1

12

6

4

1

1

12

8

2

1

1

6

3

2

1

9
148

1

9
69

34

13

22

9

Témakörök, tartalmak
Ismétlés (2 óra)
 Az emberi szervezet szabályozása. A keringési szervrendszer – a vér. A keringési
szervrendszer – vér- és nyirokkeringés.
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A táplálkozás (11 óra)
 A táplálkozás szerepe, a tápcsatorna szövettani felépítése. A tápcsatorna mirigyei.
Az emésztés lényege, a nyál, a gyomornedv, a hasnyál, az epe és a bélnedv. A felszívás. Az előbél szakaszai és ezek funkciói. A középbél funkciója, a szerves és
szervetlen anyagok felszívódása. Az utóbél funkciói. A táplálkozási folyamatok
szabályozásának lényege.
 A táplálkozással kapcsolatos egészségügyi ismeretek.
 A táplálkozás vizsgálata
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
A légzés (10 óra)
 A légutak szakaszai és funkciói. A tüdő felépítése, a légző mozgások. A hangképzés. A gázcsere folyamata. A légzési folyamatok szabályozásának lényege.
 A légzőszervekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek.
 A légzés vizsgálata
 Feladatok megoldása
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
A kiválasztás (8 óra)
 A vese felépítése. A nefron. A húgyutak. A kiválasztóműködés szabályozásának
lényege.
 A kiválasztó szervekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek.
 A vizelet vizsgálata
 Feladatok megoldása
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
A bőr és a mozgás (11 óra)
 A bőr felépítése. A bőr részvétele a szervezet hőháztartásában. A csontok szerkezete és kapcsolódása. A csontváz fontosabb részei. Az izmok felépítése, funkciója
és kapcsolódása a vázrendszerhez. Az izom összehúzódása. A mozgási szervrendszer működésszabályozásának lényege.
 A bőr egészsége. Mozgásszervi betegségekkel és sérülésekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek. A mindennapos testmozgás jelentõsége.
 Feladatok megoldása
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
Az ember szaporodása és egyedfejlődése
Az ember szaporodása (10 óra)
 Az ivarsejtek. A hím ivarszervek felépítése és működése. A hím ivari működések
hormonális szabályozása. A női ivarszervek felépítése és működése. A női nemi
ciklus hormonális szabályozása. A fogamzásgátlás módjai. A terhesség hormonális
szabályozása, a szülés. Az ember egyedfejlődése: az embrionális fejlődés. Az ember egyedfejlődése: a posztembrionális fejlődés.
 Az emberi szexualitás. A fejlődés testi és pszichés jellemzői.
 Feladatok megoldása
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
Egészségügyi ismeretek (5 óra)
 A mindennapok egészségügyi ismeretei, elsősegélynyújtás. Rizikófaktorok, civilizációs ártalmak. Szenvedélybetegségek. Az utódvállalás, családtervezés, genetikai
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tanácsadás és terhesgondozás. Környezet-egészségtan, környezet-higiéné. A lelki
egészség.
Problémamegoldó feladatok gyakorlása (13 óra)
 Feladatok, tesztek, problémamegoldók
Az öröklődés
A genetika alapjai (20 óra)
 Egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése. A fenotípus és a genotípus.
Az intermedier öröklésmenet és feladatok. A domináns–recesszív öröklésmenet és
feladatok. A kodominancia és feladatok. Egyes emberi tulajdonságok, betegségek
öröklődése. Több tulajdonság egyidejű öröklődése. Független öröklődés. Gének
kölcsönhatása a tulajdonság kialakításában. Kapcsolt öröklődés és feladatok. A
nem és a nemhez kapcsolt tulajdonságok öröklődése. Az emberi ivar kialakulása.
A környezet hatása, a genetikai információ megnyilvánulásának korlátai. A menynyiségi jellegek kialakulása.
 Feladatok megoldása
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés
A genetikai ismeretek gyakorlati vonatkozásai 7 óra)
 A genetikai kutatások jelentõsége a mezőgazdaságban és a gyógyításban. Génerózió a növénytermesztésben és az állattenyésztésben. Génsebészet, klónozás. Genetikai tanácsadás. A genetikai eredmények és kutatások etikai kérdései.
 Látogatás a Debreceni Egyetem Genetikai Intézetében
 Összefoglalás.
A populációk és az életközösségek
A populációk tulajdonságai és változásai (12 óra)
 Ideális és valóságos populációk. A Hardy-Weinberg szabály és alkalmazása.
Egyedszám, egyedsűrűség és ezek változása. Koreloszlás, térbeli eloszlás. Túlélési
stratégiák.
 Feladatok megoldása
 A populációk vizsgálata
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
Az élettelen környezeti tényezők és ezek változásai (12 óra)
 Az élettelen környezeti tényezők: a fény. A víz mint környezeti tényező. A víz védelme. A levegő mint környezeti tényező. A levegő védelme. A talaj és védelme.
Az élettelen környezeti tényezőknek az élővilágra gyakorolt hatása. Az élőlények
tűrőképessége, szűk és tág tűrés.
 A környezeti tényezők vizsgálata
 Feladatok megoldása
 Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
Ökológiai rendszerek (12 óra)
 Az életközösségek anyag- és energiaforgalma. Populáción belüli kölcsönhatások.
Populációk közötti kölcsönhatások. Táplálkozási kapcsolatok, táplálkozási hálózatok. Termelők, fogyasztók, lebontók. A különböző létfontosságú anyagok körforgása a természetben. Az emberi tevékenység következményei az anyagforgalom321




ban. Az anyagforgalom és az energiaáramlás összefüggése, mennyiségi viszonyai
az életközösségekben.
Feladatok megoldása
Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.

Természetes és mesterséges életközösségek (6 óra)
 Az életközösségek fogalma és jellemzői. A természetes életközösségek, mint önszabályozó rendszerek. Az élővilág sokféleségének fontossága. A monokultúrák
előnyei és hátrányai.
 Beszélgetés az ökológiáról
 Összefoglalás
Év végi összefoglalás (9 óra)
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12. ÉVFOLYAM
Óraszámok
Összesen:124 óra / az érettségi szünet miatt 31 tanítási héttel számolva/
Témakör
Az evolúció alapjai
és bizonyítékai
Az evolúció folyamata
Az ember evolúciója
A bioszféra jelene és
jövője
Az élőlények rendszere, felépítése
A sejt
Az ember szervezete
Genetika, ökológia,
evolúciótan
Érettségi feladatok
megoldása
Év végi összefoglalás
Összesen

Összes
Gyakorlati Összefoglaló Ellenőrző
Új anyag
óra
óra
óra
óra
5

3

10

6

2

4

2

1

5

3

1

1

1

1
1

1

1

26

8

15

3

16
30

5
13

9
13

2
4

15

6

6

3

8

8

5
124

5
14

43

51

16

Témakörök, tartalmak
Az élővilág evolúciója és a jelenkori bioszféra
Az evolúció alapjai és bizonyítékai (5 óra)
 Az evolúció lényege. A legfontosabb evolúciós tényezők. Az evolúció elmélete:
adaptív folyamatok. Az evolúció elmélete: nem adaptív folyamatok. A fajok kialakulása. Az evolúció molekuláris bizonyítékai. Kormeghatározási módszerek. Az
evolúció sejttani bizonyítékai. Az evolúció szervezettani bizonyítékai.
 Összefoglalás. Ellenőrzés, értékelés.
Az evolúció folyamata (10 óra)
 Az élet keletkezésére vonatkozó elképzelések, a prebiológiai evolúció. A földi
környezet lényeges változásainak összefüggése az élővilág evolúciójával. A
prokariota és eukariota sejtek kialakulása. A többsejtűek kialakulása. A szárazföldi
telepes és szövetes növények kialakulása. A virágos növények kialakulása. A szövetes állatok kialakulása és evolúciója a tengerekben. A szövetes állatok alkalmazkodása a szárazföldön. A levegő meghódítása. A jelenkori élővilág kialakulása.
 Feladatok megoldása
 Összefoglalás. Ellenőrzés, értékelés.
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Az ember evolúciója (4 óra)
 A korai emberfélék evolúciója. A homo nemzetség evolúciója. A nagyrasszok kialakulása és a kulturális evolúció. Az ember és az emberszabású majmok.
 Feladatok megoldása.
 Összefoglalás. Ellenőrzés, értékelés.
A bioszféra jelene és jövője (5 óra)
 A főtermék-központú, rövidtávra tekintő gazdálkodás. A humánökológia. Civilizációs hatások és ártalmak. A genetikai változatosság jelentősége. Az ember tevékenységének hatása a saját és a többi élőlény evolúciójára. Az ember tevékenységének hatása a saját és környezete egészségére. A fejlődés alternatív lehetőségei. A
bioszféra jövője.
 Összefoglalás. Ellenőrzés, értékelés.
Az élőlények rendszere, felépítése (26 óra)
 Vírusok, prokarioták. A protisták. Az állatok. A növények. A gombák.
 Feladatok megoldása, szakirodalmazás.
 Ellenőrzés, értékelés.
 Az élőlények rendszere – áttekintés.
A sejt (16 óra)
 A sejt kémiai felépítése. A sejt felépítése. A sejt anyagcseréje. Szövetek.
 Feladatok megoldása, szakirodalmazás.
 Ellenőrzés, értékelés.
Az ember szervezete (30 óra)
 Szabályozás. Szaporodás. Keringés. Táplálkozás. Légzés. Kiválasztás. Bőr és
mozgás.
 Feladatok megoldása, szakirodalmazás.
 Ellenőrzés, értékelés.
Genetika, ökológia, evolúciótan (15 óra)
 Genetika. Ökológia. Evolúciótan.
 Feladatok megoldása, szakirodalmazás.
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IX.
FÖLDRAJZ TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
7-12. osztály

7. OSZTÁLY
Célok, és feladatok:
 A tanulók világképének, földrajzi-környezeti gondolkodásának alapozása, meglévő
ismereteik továbbfejlesztése, elmélyítése, differenciálása.
 A környezet kölcsönhatásaiban és a regionális kérdésekben való tájékozottság fejlesztése:
 a kontinensek természetföldrajzi jellemzőinek megismertetésével,
 a legjelentősebb országok, ország csoportok és tipikus tájaik bemutatásával,
 a természeti adottságok – települések – életmód – gazdálkodás összefüggéseinek
vizsgálatával,
 a társadalmi-gazdasági életben jelenlévő többirányú függőség bemutatásával,
 a gazdasági körülmények, hagyományok és az adott helyen élő emberek gondolkodásmódja, világszemlélete közötti kapcsolatok felismertetésével.
 A földi környezet értésén, ismeretén és a belső motivációkon alapuló környezettudatos magatartás, életmód alapozása.
 A földrajzi-környezeti tudás folyamatos gyarapítására irányuló igény fejlesztése.
 A kulcskompetenciákkal kapcsolatos alapkészségek alakítása.
 Gyakorlottság a földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók kiválasztásában,
az információk feldolgozásában egyénileg és csoportosan.
Óraszámok
Évi óraszám: 55.5
Az órák felhasználása
Témakörök
I. Tájékozódás a földtörténeti
időkben
II. Európán kívüli kontinensek
Afrika, Ausztrália, Antarktisz
Amerika
Ázsia
III. Európa (É-, Ny-, D-, KeletEurópa) és Oroszország
Év eleji, év végi ismétlés
Összesen:

Helyi felhasználás,
Új ismeretek Ismétlés,
Összes
kiegészítő anyag,
elsajátítása gyakorlás
óraszám
ellenőrzés
3

–

–

3

6
7
8

1
1
1

2
2
2

9
10
11

15

2

2

19

–
39

3
8

–
8

3
55
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I. Témakör: Tájékozódás a földtörténeti időkben
Tartalom
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A földtörténet időegységei, esemé- A földtörténeti múlt eseményeinek időrendbe helyezése.
nyei.
A földtörténeti folyamatok időtartamának összehasonlítása a történelmi időszámítással.
II. Témakör: Európán kívüli kontinensek
Tartalom
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Afrika.
A jellegzetes földi képződmények, alapvető természeti és
Helyzete, népessége.
társadalmi jelenségek, folyamatok, összefüggések felisKialakulása, felszíne.
mertetése az egyes kontinenseken.
Éghajlata, természetes növénytaka- A természetföldrajzi és regionális társadalmi-gazdasági
rója, vizei.
folyamatok egymásutániságának, időbeli fejlődésének
A trópusi Afrika mezőgazdasága.
bemutatása példákon.
Ásványkincsek és hasznosításuk.
A földrészek, tipikus tájak, országok természeti és társaAusztrália, Óceánia.
dalmi jellemzőinek, kölcsönhatásainak, összefüggéseinek
Sarkvidékek.
értelmezése.
Amerika.
A gazdasági élet jelenségeinek, kölcsönhatásainak felisFekvése, benépesülése, népessége. mertetése.
Kialakulása, felszíne.
A társadalmi-gazdasági élet eseményei és az egyes orA természetföldrajzi övezetesség szágok fejlődése közötti kapcsolat megérttetése.
a kontinensen.
Gazdasági mutatók összehasonlításával hasonlóságok,
Az USA. Mexikó. Brazília.
különbségek kiemelése.
Ázsia.
A népek természeti és gazdasági körülményei, hagyomáFekvése, népessége.
nyai és a gondolkodásmódjuk, világszemléletük összeKialakulása, felszíne.
függéseinek felismertetése.
Földrajzi övezetesség Ázsiában.
Az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító foKína. Japán. Dél-Ázsia. India. DK- lyamatok és megelőzésük, elhárításuk lehetőségeinek
Ázsia. DNy-Ázsia.
bemutatása. Példákkal alátámasztani a nemzetközi összefogás szükségességét.
Tájékozódás a különböző méretarányú, tartalmú és tematikus földrajzi térképeken.
Az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak ismerete, elhelyezése a térképen. Jellemzők megfogalmazása.
Az egyéb földrajzi információhordozók kiválasztására,
használatára való képesség alakítása.
III. Témakör: Európa (É-, Ny-, D-, Kelet-Európa) és Oroszország
Tartalom
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Európa fekvése, felosztása, népessé- Könyvtárhasználat, újságok, tájékoztató kiadványok felge.
használása, adatgyűjtés az internetről.
A kontinens természetföldrajzi képe. Vizsgálódás a föld- és környezettudományok szempontjai
Az Európai Unió általános jellemzői. szerint: grafikonokkal, adatsorok elemzésével.
Észak-Európa országainak hasonló A megfigyelések, ismeretek szóbeli megfogalmazása
és eltérő társadalomföldrajzi képe.
szakkifejezések használatával. Kifejezésük írásban, rajzFranciaország.
ban. Ábrázolásuk grafikusan és egyszerű térképeken.
Nagy-Britannia, Egyesült Királyság. Kiselőadások, leírások készítése, viták; tablók összeállíÁtalakuló ipari körzetek Ny- tása.)
Európában.
Véleményalkotás a megfigyelések alapján.
Dél-Európa országainak társadalom- A környezetben történő események reális értékelése.
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Tartalom
földrajzi képe.
Olaszország. Spanyolország.
A Balkán-térség földrajzi adottságai.
Horvátország, Szerbia és Montenegró.
Kelet-Európa
társadalomföldrajzi
képe.
Ukrajna. Oroszország – két kontinens országa.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Az országok megismeréséhez használatos algoritmusok
kialakítása, bővítése.
A speciális földrajzi adottságok megismertetéséhez:
szempontok megadása, gyűjtőmunkák, elemzések készítése.
Az újságok híreiben hazánk és a szomszédos országok társadalmi, gazdasági kapcsolatainak nyomon követése,
példák keresése.
Adatok ábrázolása, összehasonlítása.

A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak
A kontinenseknél felsoroltak már nem szerepelnek az országoknál. A kiemelt országokat vastag
betűk jelzik.
Eurázsiai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer
Afrika: Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Madagaszkár, Szuezi-csatorna, Vörös-tenger, Atlasz,
Dél-afrikai-magasföld, Etióp-, Kelet-afrikai-magasföld, Kilimandzsáró-csoport, Kongómedence, Szahara, Szudán.
Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kairó, Kongó, Niger, Nílus, Száhel-övezet, Viktória-tó,
Zambézi, Tanganyika-tó.
Ausztrália, Óceánia, sarkvidékek: Antarktisz, Arktisz, Ausztrál-alföld, Murray, NagyKorallzátony, Nagy-Vízválasztó-hg., Ny-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Új-Zéland.
Ausztrál Államszövetség, Canberra, Melbourne, Sydney.
Amerika: Antillák, Észak-, Dél-, Közép-Amerika, Floridai-fsz., Golf-áramlás,
Grönland, Hawaii-szigetek, Jeges-tenger, Kaliforniai-félsziget, Karib-szigetek, Labradorfélsziget, Latin-Amerika, Mexikói-öböl, Panama-csatorna.
Amazonas-medence, Andok, Appalache-hegység, Brazil-felföld, Guyanai-hegyvidék, Kanadai-ősföld, Kordillerák, Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Parana-alföld, Patagónia, Préri,
Sziklás-hegység.
Amazonas, Colorado, Mississippi, Nagy-tavak, Parana, La Plata, Szent Lőrinc-folyó.
Amerikai Egyesült Államok: Alaszka, Washington, Chicago, New York, Houston, New
Orleans, Los Angeles, San Francisco.
Argentína: Buenos Aires.
Kanada: Ottawa.
Kuba.
Venezuela.
Mexikó: Mexikóváros.
Brazília: Brazíliaváros, Sao Paulo, Rio de Janeiro.
Ázsia: É-, Belső-, K-, D-, DK-, DNy-Ázsia.
Arab-, Hindusztáni-, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Fülöp-szigetek, Japán-szigetek,
Japán-tenger, Jeges-tenger.
Kaszpi-tenger, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Maláj-félsziget, Perzsa-öböl.
Altáj, Arab-ősföld, Csomolungma, Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája,
Közép-szibériai-fennsík, Pamír, Tien-san, Urál.
Gobi, Hindusztáni-alföld, Kaszpi-mélyföld, Kínai-alföld, Mezopotámia-alföld, Nyugatszibériai-alföld, Szibéria, Tibet.
Aral-tó, Jangce, Indus, Gangesz, Jenyiszej, Léna, Ob, Sárga-folyó, Tigris, Urál-folyó, Bajkáltó.
India: Új-Delhi, Calcutta, Mumbai; Indonézia, Irak: Bagdad; Irán, Izrael,
Japán: Tokió, Oszaka.
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Kína: Peking, Sanghaj, Kanton, Hongkong.
Koreai-Köztársaság: Szöul.
Szaud-Arábia, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld, Törökország: Ankara, Isztambul.
Európa: Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Adriai-tenger, Jegestenger, La Manche.
Appennini-félsziget, Balkán-félsziget, Boszporusz, Brit-szigetek, Ciprus, Észak-atlantiáramlás, Izland, Kréta, Pireneusi-félsziget, Skandináv-félsziget, Szicília.
Alpok, Appenninek, Balkán-hg., Balti-ősföld, Bretagne, Dinári-hg., Etna, Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Kárpátok, Kárpát-medencevidék, Kaukázus, Mont-Blanc, Németközéphegység, Pennine-hg., Pireneusok, Skandináv-hg., Urál, Vezúv.
Donyec-medence, Germán-alföld, Holland-mélyföld, Kelet-európai-síkság, Mezeta, Lengyelalföld, Londoni-medence, Párizsi-medence.
Dnyeper, Don, Duna, Elba, Ladoga-tó, Loire, Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Temze, Urál folyó,
Volga.
Észak-, Nyugat-, Dél-, Kelet-Európa, Közép-Európa.
A fentieken kívül, országonként
Albánia: Tirana, Belgium: Brüsszel. Bosznia-Hercegovina: Sarajevo. Bulgária: Szófia. Dánia:
Koppenhága. Észtország. Fehéroroszország: Minszk. Finnország: Helsinki.
Franciaország: Lotaringia, Párizs, Marseille, Le Havre, Lyon, Strasbourg. Görögország: Athén. Hollandia: Amszterdam, Hága, Rotterdam.
Horvátország: Dalmácia, Száva, Zágráb, Dubrovnik, Fiume (Rijeka).
Írország: Dublin. Izland: Reykjavík. Lettország. Litvánia. Luxemburg. Macedónia: Skopje.
Moldova: Chişinâu.
Nagy-Britannia Egyesült Királyság: Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország, London, Birmingham, Glasgow, Manchester.
Norvégia: Osló.
Olaszország: Róma, Genova, Milánó, Nápoly, Torino, Vatikán, Velence.
Oroszország: Moszkva, Murmanszk, Novoszibirszk, Szentpétervár, Volgográd.
Portugália: Lisszabon.
Spanyolország: Madrid, Barcelona.
Svédország: Stockholm, Göteborg.
Szerbia és Montenegro: Podgorica, Vajdaság, Belgrád, Szabadka, Újvidék.
Ukrajna: ÉK-i Kárpátok, Kárpátalja, Kijev, Beregszász, Csap, Munkács, Odessza, Ungvár,
Vereckei-hágó.
Követelmények a tanév végén
A tanuló:
 ismerje a kontinensek fő természetföldrajzi vonásait. Tudja ezeket a fekvés, felszín, kialakulás és a földrajzi övezetesség összefüggésrendszerében vizsgálni,
 tudja értelmezni az egyes földrészek, tájak, országok természeti és
társadalmi
jellemzőinek összefüggéseit, kölcsönhatásait,
 ismerje a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátságait, a közöttük
lévő hasonlóságokat, különbségeket, kapcsolataik rendszerét,
 támassza alá példákkal a gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait,
 ismerjen a tanult térségben környezetkárosító folyamatokat, tevékenységeket és az
elhárításukra (megelőzésükre) tett intézkedéseket,
 tudja használni a térképet információszerzésre a szemléleti- és tanári segítséggel az
okfejtő térképolvasás szintjén,
 mutassa meg (jelölje be kontúrtérképen) a tanult topográfiai fogalmakat, kapcsolja
hozzájuk jellemző földrajzi tartalmukat.
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8. ÉVFOLYAM
Óraszámok
Évi óraszám: 55,5
Az órák felhasználása
Témakörök

Új ismeretek
elsajátítása

I. Közép-Európa
II. Hazánk a Kárpát-medencében
III. Fejlődésünk társadalmi alapjai
IV. A hazai tájakon
V. A magyar gazdaság
Év eleji, év végi ismétlés
Összesen:
Célok:






11
7
5
10
7
–
40

Helyi felhasználás,
Ismétlés,
Összes
kiegészítő anyag,
gyakorlás
óraszám
ellenőrzés
1
1
13
1
1
9
1
1
7
1
2
13
1
1
9
4
–
4
9
6
55

A tanulók világképének, környezeti gondolkodásának továbbfejlesztése KözépEurópa, a Kárpát-medence és Magyarország ismeretanyagának elsajátíttatásával.
A természeti- és társadalmi folyamatokban való tájékozottság bővítése az európai
természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékek megismertetésével.
A környezet kölcsönhatásaiban és a regionális kérdésekben való tájékozottság fejlesztése.
A reális alapokon nyugvó nemzet- és Európa-tudat kialakítása, a hazához való kötődés formálása, Közép-Európa és a Kárpát-medence természetföldrajzi- és társadalom földrajzi összefüggéseinek megismertetésével.

I Témakör: Közép-Európa
Tartalom
Közép-Európa természeti képe és
társadalom földrajzi vonásai.
Németország. Lengyelország. Csehország.
Az Alpok és az alpi országok.
Ausztria, Szlovénia.
A Kárpátok és országai: Szlovákia,
Románia.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Az egyes tájak, országok természeti és társadalmi jellemzőinek, azok összefüggéseinek értelmezése.
Annak felismertetése – példákon keresztül –, hogy az
egyes népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai hogyan befolyásolhatják gazdasági fejlődésüket, gondolkodásmódjukat. A gazdasági élet jelenségeiben, folyamataiban megnyilvánuló kölcsönhatások felismertetése, egyszerű értelmezése.
A társadalmi-gazdasági különbségek vizsgálata tematikus
térképek, diagramok, adatok, adatsorok elemzésével.
Gazdasági mutatók összehasonlítása.
Gyűjtőmunka az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatokról.
Tájékozódás a környezetkárosító hatások elhárítására
irányuló nemzetközi erőfeszítésekről.
A topográfiai fogalmak elhelyezése körvonalas munkatérképeken.
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a kontinensrész legfontosabb országainak, tipikus tájainak tárgyalásával,
a különböző népek, nemzetiségek, társadalmi csoportok értékei, életmódja iránti
érdeklődés, a másság tiszteletének kialakításával,
Magyarország kedvező és kedvezőtlen természeti adottságainak társadalmigazdasági lehetőségeinek, nemzeti értékeinek, a világban elfoglalt helyének bemutatásával.
A tanulók környezetféltő szemléletének, környezetet óvó magatartásának formálása
a Kárpát-medence és a haza környezeti értékeinek megismertetésével – a közösségeik, országuk, régiójuk problémáinak megoldásában való részvétel szándékának
felébresztésével – és az aktív részvétel készségeinek fejlesztésével.

II. Témakör: Hazánk a Kárpát-medencében
Tartalom
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Magyarország helyzete Európában Magyarország földjének részletes megismertetése, kiteés a Kárpát-medencében.
kintéssel a Kárpát-medence egészére.
A földtörténeti múlt eseményei ha- Eligazodás a földtörténeti múltban és magyarországi képzánk földjén.
ződményeiben folyamatábrák, táblázatok, tematikus térÁtmeneti jellegű éghajlat.
képek felhasználásával.
Vizek a mélyben és a felszínen.
Az időjárás és éghajlat elemeinek tanulmányozása temaKüzdelem a vizek ellen, harc a vize- tikus térképeken, éghajlati diagramokon. Időjárási előrekért.
jelzések elemzése, következtetések.
Erdős pusztából kultúrtáj.
A folyók jellemzőinek összevetése a domborzati térkéKörnyezetünk állapota és védelme. pekkel, a vízgyűjtő területek éghajlati adottságaival.
Gyűjtőmunka a vízgazdálkodással kapcsolatos tervekről,
létesítményekről.
Környezetvédelmi felhívás, plakát készítése a környezetben található növény- és állatritkaságokról. Vizsgálatok,
kísérletek végzése a talajalkotók kimutatására.
A közvetlen környezet víz-, levegő-, talajszennyező forrásainak felderítése, kiselőadás összeállítása a gyűjtött
anyagból.
III. Témakör: Fejlődésünk társadalmi alapjai
Tartalom
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Népesedési folyamatok.
A környezetben szerzett tapasztalatok, köznapi földrajziA magyar népesség és elhelyezkedé- környezeti ismeretek megfogalmazása, valamint egyszerű
se.
társadalomtudományos magyarázata.
Településhálózatunk:
Települések alaprajzának vizsgálata.
– a falvak és tanyák,
Korfa értelmezése.
– a városok.
Statisztikai adatok feldolgozása, ábrázolása.
Budapest.
Eligazodás, válogatás tanári segítséggel a különböző információs anyagokban és ezek gyűjteményeiben.
IV. Témakör: A hazai tájakon
Tartalom
Legnagyobb tájunk az Alföld.
Löszvidékek, hordalékkúpok, árterek
és gazdaságuk.
A Kisalföld.
Az Alpokalja.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A hazai tájakra vonatkozó földrajzi-környezeti tartalmú
információk értelmezése és feldolgozása tanári irányítással, egyénileg és csoportosan:
– lényeg kiemelése szövegből, összehasonlítások, az információk csoportosítása és rendszerezése,
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Tartalom
A Dunántúli-dombság.
A Dunántúli-középhegység.
Az Északi-középhegység.
Nemzeti parkjaink.

V. Témakör: A magyar gazdaság
Tartalom
A magyar nemzetgazdaság az Európai Unióban.
Az energiagazdaság.
A gépipar, a vegyipar.
A mezőgazdaság.
Az élelmiszergazdaság.
A közlekedés, szállítás.
Az idegenforgalom.
Külkereskedelmi kapcsolataink.
Régiók Magyarországon.











Fejlesztési feladatok, tevékenységek
–adatok, adatsorok, diagramok, ábrák elemzése,
–tények, szöveges információk ábrázolása,
–vázlat készítése,
–következtetések levonása,
–gyűjtemények, tablók összeállítása,
–képek elemzése.
A hazai tájak természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek megismerése, bemutatása.
Riport készítése egy nemzeti parkról.
A hazához való kötődés érzelmeinek alakítása.
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A gazdasági élet jelenségeiben, folyamataiban megnyilvánuló kölcsönhatások felismerése, egyszerű értelmezése.
A magyar gazdaság helyének, kapcsolatrendszerének
megismerése, bemutatása.
Statisztikai adatok feldolgozása a gazdasági élet jellemzőinek, változási tendenciáinak előrejelzése.
A hazai társadalmi-gazdasági élet földrajzi jellegzetességeinek felismerése tanári irányítással aktualitások alapján.
Gazdasági adatok ábrázolása diagramokon, grafikonokon.
Az egyes hazai országrészek – régiók – hasonló és eltérő
földrajzi jellemzőinek érzékeltetése, azok okainak megkeresése.
A magyarországi védett természeti, kulturális, néprajzi,
gazdaságtörténeti értékek megismerése, bemutatása tablókon. Környezetünk problémáinak, hazai és regionális
kapcsolatainak feltárása: szemelvények, adatok elemzésével, tömegkommunikációs források felhasználásával.
Leírások, beszámolók készítése a megfigyelésekről.

A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak országonként
Németország: Germán-alföld, Német-középhegység, Rajna, Sváb–Bajormedence, Duna, Elba, Rajna–Majna–Duna vízi út.
Berlin, Bonn, Bréma, Drezda, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Halle, Köln, Lipcse,
München, Ruhr-vidék, Stuttgart.
Lengyelország: Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Visztula, Odera, Varsó,
Gdańsk, Katowice, Krakkó, Szilézia.
Csehország: Cseh-medence, Érchegység, Morva-medence, Szudéták, Elba, Moldva.
Prága, Brno, Karlovy Vary, Plzeň, Ostrava.
Ausztria: Bécsi-medence, Grazi-medence, Keleti-Alpok, Duna, Bécs, Burgenland,
Graz, Linz, Salzburg.
Horvátország: Dinári-hg., Száva, Ljubjana, Eszék.
Svájc: Bern, Genf.
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Szlovákia: Északnyugati-Kárpátok, Csallóköz, Magas-Tátra, Szlovák-érchegység,
Duna, Vág, Pozsony, Kassa, Révkomárom.
Szlovénia: Keleti-Alpok, Karszt, Száva, Ljubjana.
Románia: Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Hargita, Kazán-szoros, Keleti-, Déli-Kárpátok, Moldova, Román-alföld, Duna, Körös, Maros, Olt, Szamos,
Gyilkos-tó.
Bukarest, Arad, Brassó, Constanţa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad,
Ploieşti, Székelyföld, Székelyudvarhely, Temesvár.
Magyarország: Balaton, Bodrog, Csepel-sziget, Dráva, Duna, Dunántúl, Dunakanyar, Fertő tó, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kárpát-medence, Kelet-Közép-Európa,
Keleti-főcsatorna, Kis-Balaton, Körös, Margit-sziget, Maros, Mohácsi-sziget, Mura, Nyugati-főcsatorna, Rába, Sajó, Sió, Szamos, Szentendrei-sziget, Szigetköz,
Tihanyi-fsz., Tisza, Tisza-tó, Velencei-tó, Visegrádi-szoros, Zagyva, Zala.
Alföld: Tiszántúl, Duna–Tisza-köze, Mezőföld, Mátraalja, Bükkalja.
Bácskai-löszhát, Beregi-síkság, Bodrogköz, Dráva-melléke, Duna–Dráva N. P.,
Hajdúság, Hortobágy, Hortobágyi N. P., Jászság, Kiskunság, Kiskunsági N. P.,
Körös–Maros N. P., Körösök-vidéke, Maros–Körös-köze, Nagykunság, Nyírség,
Pesti-síkság, Sárköz, Solti-síkság, Szatmári-síkság.
Algyő, Baja, Békéscsaba, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Gyula, Hajdúszoboszló, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kaba, Kalocsa, Karcag, Kecskemét, Makó,
Mohács, Nyíregyháza, Martfű, Orosháza, Paks, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok,
Tiszaújváros, Százhalombatta, Törökszentmiklós.
Kisalföld: Győri-medence, Mosoni-síkság, Rábaköz, Marcal-medence,
Ság, Somló, Hanság, Kis-Duna, Mosoni-Duna, Marcal, Fertő-Hanság N. P.,
Ács, Esztergom, Győr, Hegyeshalom, Komárom, Lábatlan, Mosonmagyaróvár,
Nyergesújfalu, Pannonhalma, Petőháza, Répcelak.
Alpokalja: Nyugat-magyarországi-peremvidék, Göcsej, Kemeneshát, Kőszegihg., Őrség, Soproni-hg., Zalai-dombság, Zala.
Balf, Bük, Kőszeg, Nagykanizsa, Sárvár, Sopron, Szentgotthárd, Szombathely, Zalaegerszeg.
Dunántúli-dombság, Tolnai-dombság, Somogyi-dombság, Külső-Somogy, BelsőSomogy, Szekszárdi-dombság, Mecsek, Villányi-hg., Baranyai-dombság, Balaton.
Beremend, Kaposvár, Komló, Nagyatád, Nagykanizsa, Pécs, Siófok, Szekszárd,
Szigetvár, Zalakaros, Őrségi N. P.
Dunántúli-középhegység: Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Balatonfelvidéki N. P., Budai-hg., Dunazug-hegység, Gerecse, Móri-árok, Pilis, Tapolcaimedence, Velencei-hg., Vértes.
Ajka, Balatonfüred, Dorog, Esztergom, Harkány, Hévíz, Keszthely, Pápa, Szentendre, Tata, Tatabánya, Tihany, Várpalota, Veszprém.
Északi-középhegység: Aggteleki-karszt, Baradla-barlang, Borsodi-medence, Börzsöny, Bükk, Bükk-fennsík, Cserehát, Cserhát, Hegyalja, Kékes, Mátra, Nógrádimedence, Tokaj-Eperjesi-hg., Visegrádi-hg., Zempléni-hg., Aggteleki N. P., Bükki
N. P., Balassagyarmat, Eger, Gyöngyös, Hatvan, Hollókő, Hollóháza, Kazincbarcika, Miskolc, Ózd, Salgótarján, Sárospatak, Vác, Visonta, Visegrád, Záhony.
Budapest – Budapesti agglomeráció, Magyarország megyéi.
Közép-magyarországi, nyugat-dunántúli-, közép-dunántúli-, dél-dunántúli-, északmagyarországi-, észak-alföldi-, dél-alföldi régió.

Követelmények a tanév végén
A tanuló:
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Ismerje Közép-Európa regionális sajátosságait; a Kárpát-medencevidék tipikus tájait és Magyarország fő természeti-társadalmi-gazdasági jellemzőit, jelenségeit, folyamatait és összefüggéseit,
tudja értelmezni és példákkal alátámasztani a kontinensrész sajátos gazdasági fejlődésének meghatározó összetevőit; a történelmi és a politikai változások, a történelmi hagyományok szerepét a társadalmi-gazdasági életben,
támassza alá példákkal az eltérő életfeltételeket és életmódokat, a társadalom tájformáló szerepét Közép-Európában, illetve a Kárpát-medencében,
tudja összehasonlítani és indokolni Közép-Európa országainak fejlettségét,
értse az együttműködés szükségességét a régió és az Európai Unió tagállamai között,
ismerje a térség környezeti állapotát károsító folyamatokat, tevékenységeket, s tudjon példákat mondani a megelőzés, az elhárítás lehetőségeire,
indokolja az összefogás szükségességét hazánk és a közép-európai országok között; bizonyítsa példákkal sokoldalú kapcsolataikat, kötődésüket, egymásra utaltságukat társadalmi-gazdasági-környezetvédelmi kérdésekben,
ismerje a régió népeinek, nemzetiségeinek, különféle társadalmi csoportjainak jellegzetességeit, értékeit, hagyományait,
ismerje hazánk társadalmi-gazdasági adottságait és lehetőségeit, integrációs törekvéseit, nemzetközi kapcsolatait,
legyen képes aktuális információk gyűjtésére megadott téma és szempontok szerint; szemelvények, adatok elemzésére, megfigyelésekre, következtetések levonására, önálló vélemény megfogalmazására,
használja a térképet információszerzésre a szemléleti és a logikai térképolvasás
szintjén egyaránt,
tudja megmutatni térképen, bejelölni kontúrtérképen a tanult topográfiai fogalmakat és kapcsolja hozzájuk a jellemző földrajzi tartalmakat,
ábrázolja ismereteit rajzokkal, térképvázlatok kiegészítésével, készítésével.

Kimeneti követelmények a 8. évfolyam végén
 Ismerje a tanuló a földi képződményeket, az alapvető természeti és társadalmi jelenségeket, folyamatokat, összefüggéseket.
 Értse a természetföldrajzi és regionális társadalmi-gazdasági folyamatok egymásutániságát, időbeli fejlődését.
 Tudja értelmezni az egyes földrészek, tájak, a megismert országok természeti és
társadalmi jellemzőinek kölcsönhatásait, összefüggéseit.
 Ismerje fel a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátosságait.
 Értse meg, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai meghatározzák gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket.
 Lássa, hogy az emberek különböznek egymástól, de emberi voltukban egyenrangúak.
 A hazai tájakhoz való kötődés érdekében ismerje természeti és társadalmi értékeinket, valamint a természeti tényezők hatásait és földrajzi összefüggéseit a Kárpátmedence népeinek elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben és gazdasági életében.
 Ismerje az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító folyamatok példáit és
megelőzésük, elhárításuk lehetőségeit.
 Tudjon példákat mondani a nemzetközi összefogásra, együttműködésre. Az általános iskola befejezésekor legyen képes az önálló szemléleti és – tanári segítséggel –
az okfejtő térképolvasásra, a különböző méretarányú és tartalmú térképeken. Is333






merje az eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat, tudjon hozzájuk
tartalmi jellemzőket kapcsolni.
Tudja kiválasztani és használni a földrajzi és egyéb információhordozókat.
Alkalmazza biztonsággal a szakkifejezéseket.
Ábrázolja ismereteit egyszerű térképeken, rajzokban.
Megfigyeléseit, tapasztalatait tudja értelmezni, értékelni, alkosson azok alapján véleményt.
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9. ÉVFOLYAM
Óraszámok
Évi óraszám: 74
Az órák felhasználása
Témakörök
I. Tájékozódás a kozmikus környezetben. A térkép
II.A földi szférák. A kőzetburok.
A vízburok. A levegőburok
III.A természetföldrajzi övezetesség
Év végi összefoglalás
Összesen:
Célok:














Új ismeretek
elsajátítása

Helyi felhasználás,
Ismétlés,
Összes
kiegészítő anyag,
gyakorlás
óraszám
ellenőrzés

12

1

3

16

29

3

5

37

12

2

3

17

–
53

–
6

–
11

4
74

Az általános iskolai tantárgyi előzményekre tudatosan építve, az ismeretek alkalmaztatásával elősegíteni, hogy a tanulók megismerjék a Földet, mint bolygót és az
emberiség életterét, annak természetföldrajzi sajátosságait, jelenségeit, fő folyamatait.
Képessé tenni őket általánosításra, szintetizálásra, a jelenségek és folyamatok átfogó rendszerként való értelmezésére.
A környezet természeti és társadalmi kölcsönhatásainak, összefüggéseinek feltárásával a tanulók környezettudatos gondolkodásának és tájékozottságának fejlesztése:
a kozmikus környezet és a Föld, mint égitest megismertetésével,
a Föld szféráinak és mozgásjelenségeik okainak és következményeinek megértetésével,
a térbeli (térképi és földgömbi) és időbeli tájékozódás kiterjesztésével,
a földrajzi övezetekben érvényesülő természeti és társadalmi kölcsönhatások felismertetésével,
a természeti adottságok hasznosításának, a társadalmi-gazdasági élet eltérő feltételeinek bemutatásával a Föld különböző részein,
a földrajzi övezetek, övek főbb környezeti problémáinak és azok lehetséges kezelési módjainak elemzésével,
a kulcskompetenciákkal kapcsolatos készségek fejlesztésével,
a belső motivációkra épülő környezettudatos magatartás és életmód alakításával.

Témakör: Tájékozódás a kozmikus környezetben. A térkép
Célok:





Bővíteni a tanulók tájékozottságát a Földről, mint égitestről és annak kozmikus
környezetéről szerzett ismeretekkel.
Formálni valós képzetüket a világegyetemről, a Naprendszer égitestjeiről és mozgásaik törvényszerűségeiről.
Érzékeltetni az égitestek közötti hasonlóságokat és különbségeket.
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Megértetni és alkalmaztatni a Föld mozgásai és a földi időszámítás közötti összefüggéseket.
Valós képzet kialakítása az égitestek méreteiről, viszonyított nagyságrendjéről.
Az égbolton megfigyelt jelenségek, folyamatok összevetése a tanultakkal.
Felkelteni a tanulók érdeklődését az űrkutatás eredményei és aktuális eseményei
iránt.
Rendszerezni és bővíteni a földi tájékozódáshoz szükséges térképi és a topográfiai
ismereteket.
Lehetőségeket teremteni gyakorlati alkalmazásokra, feladatmegoldásokra, az információforrások használatára.
Formálni a tanulók természettudományos világképét kémiai és fizikai ismereteik
felhasználásával is.

Tartalom
Fejezetek a csillagászat történetéből.
A Nap, mint égitest szerkezete, fizikai jellemzői, szerepe a földi életben.
A Föld-típusú és a Jupiter-típusú
bolygók.
A Föld szerkezete.
A Föld mozgásainak jellemzői és
ezek következményei.
A Hold jellemzői, mozgásai.
A nap- és a holdfogyatkozás.
Az üstökösök és a meteorok.
A csillagok és a csillagrendszerek.
A mesterséges égitestek és az űrkutatás szerepe a Föld megismerésében.
Tájékozódás a térképen és a földgömbön.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A megismert földrajzi tér fokozatos bővítése.
A térben, időben, folyamatokban való tájékozódás és
tájékozottság a Földön, a Naprendszerben és a univerzumban.
Eligazodás a csillagászati nagyságrendekben.
A kozmikus és a földi környezeti összetevők méreteinek
összevetése, a változások nagyságbeli és időbeli mértékének felismerése.
A Naprendszer égitestjeinek jellemzése, mozgásaik és
kölcsönhatásaik következményeinek értelmezése.
Kellő kompetencia az ismeretek gyakorlati alkalmazásában: tájékozódás a csillagos égen, csillagtérképeken, éggömbön, földgömbön, modelleken.
A földi tájékozódáshoz szükséges térképi ismeretek rendszerezése és bővítése.
Időszámítási, mérési, helymeghatározási feladatok önálló
megoldása.
Önálló szemléleti és logikai térképolvasás különböző
méretarányú, ábrázolásmódú, tartalmú térképen, légi fotókon, műholdfelvételeken.
A tantervi topográfiai fogalmak felismerése, megnevezése térképeken, körvonalas munkatérképeken, földgömbön; tartalmi jellemzőik megfogalmazása.
Eszközök, mérőműszerek gyakorlati használata.
Aktuális csillagászati tartalmú információk gyűjtése. értelmezése.

II. Témakör: A földi szférák
Célok:




Fejleszteni a tanulók természettudományos és környezettudatos gondolkodását a
geoszférák jellemzőinek megismertetésével.
Megértetni a kőzetlemezek felépítését, mozgásuk okait és típusait, azok következményeit. Felismertetni és jellemeztetni a leggyakoribb ásványokat, kőzeteket,
energiahordozókat, nyersanyagokat. Bemutatni a földtörténet fő időegységeit,
eseményeit, képződményeit.
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Megismertetni a vízburok tagolódását, a felszíni és a felszín alatti víztípusok jellemzőit, egymással való kapcsolataikat.
Bemutatni az időjárást és az éghajlatot kialakító és módosító tényezők szerepét a
Föld különböző térségeiben.
Megértetni a légkör alapfolyamatait.
Beláttatni a Föld éghajlatának övezetes elhelyezkedését, a szélrendszerek övezetes
kialakulását és ezek okait.
Megértetni és példákkal alátámasztani a kőzetburok, a levegőburok és a vízburok
fizikai jellemzői, mozgásjelenségei és azok következményei közötti összefüggéseket, kölcsönhatásokat.
Alkalmaztatni a regionális földrajzi ismereteket.
Észrevetetni és példákkal bizonyítani a felszín formálódásában a külső és a belső
erők hatását, pusztító és építő munkáját, a földfelszín folytonos változását.
Beláttatni, hogy a Föld egységes rendszer, s a rajta élő ember társadalmi-gazdasági
tevékenységével átalakítja környezetét.
Felismertetni az egyén, a társadalom felelősségét a geoszférák környezeti állapotáért, az összefogás szükségességét védelmükért.

Tartalom
A kőzetburok.
A Föld belső szerkezete és fizikai
jellemzői.
A kőzetlemezek és mozgástípusaik.
A lemezmozgások következményei:
a hegységképződések és kísérő jelenségeik.
Az ásványok és a kőzetek keletkezése, csoportosítása.
A kőzetek felismerése, vizsgálata.
A földtörténet eseményei.
A vízburok.
A vízburok kialakulása, tagolódása.
Az óceánok és a tengerek.
Vizek a szárazföldek felszíne alatt.
A szárazföldek felszíni vizei.
A szárazföldi jég és felszínformálása.
A vizek jelentősége és védelme.
A levegőburok.
A légkör kialakulása, anyaga, szerkezete.
Az időjárás és az éghajlat.
A napsugárzás és a hőmérséklet.
A légnyomás és a szél.
A nagy földi légkörzések
A monszunszél.
Víz a légkörben: a csapadék.
A légköri képződmények.
A légkör jelentősége és védelme.
A bioszféra összetett rendszere: a
talaj.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A Föld belső gömbhéjainak megismerése ábra, szerkezeti
földgömb segítségével.
A tudomány korszerű ismereteire támaszkodva a kőzetlemezek mozgásainak megértése, magyarázata folyamatábrákkal, önállóan elkészített rajzokkal.
A hegységképződés típusainak értelmezése rajzok, videofilm-részletek segítségével, példákkal történő alátámasztásuk.
Ásványok, kőzetek önálló megfigyelése, egyszerű vizsgálata, rendszerezése. Hazai előfordulásaik és felhasználási lehetőségeik összegyűjtése.
A földtörténet időegységeinek ábrázolása időszalagon. A
térbeli és időbeli tájékozódás összekapcsolása a földtörténeti események, képződmények és topográfiai példáik
segítségével.
Kiselőadás tartása szemelvények, adatsorok gyűjtése
alapján a földrengésről, a vulkánosságról.
A főbb víztípusok jellemzői, mozgásaik magyarázata a
fizikai ismeretek felhasználásával. A víztípusok rendszerezése.
Vízrajzi alapfogalmak felismerése és jellemzése ábrák,
képek segítségével.
A tengerjárás magyarázata folyamatábra alapján.
A tengeráramlások éghajlat módosító hatásainak bizonyítása: tematikus térképekkel és klímadiagramokkal.
A vizek hasznosítási lehetőségei – példák alapján.
Esetelemzések a vízszennyeződéssel és vízvédelemmel
kapcsolatban. A nemzetközi összefogás szükségességének bizonyítása a vizek védelmében – szemelvények segítségével.
Gyűjtőmunka: vízrajzi statisztikai adatok összehasonlítá337

Tartalom
A főbb talajfajták és védelmük.
A felszínfejlődés a belső és a külső
erők kölcsönhatásában.
A földfelszín nagyszerkezeti egységei, formakincseik kialakulása és
változása.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
sa, számítási feladatok megoldása.
Hazai vízvédelmi feladatok megfogalmazása. Házi dolgozat készítése könyvtári kutatás alapján.
A légköri szférák jellegzetességeinek ismerete, fizikai
tulajdonságaik összehasonlítása. Időjárási megfigyelések
önálló végzése, mérések, számítások, az eredmények
ábrázolása diagramokon, grafikonokon.
Az éghajlati elemek tematikus térképeinek összehasonlító
elemzése, klímadiagramokkal való egybevetése.
Folyamatábra készítése és magyarázata a légkörzésről.
Légköri képződmények, jelenségek felismerése műholdfelvételen, ábrákon, elemzésük. Folyamatok rajzos magyarázata.
Időjárás-jelentés és időjárási térkép értelmezése.
Cikkek gyűjtése a légszennyezésről, az éghajlatváltozásról és következményeiről – vitakörben történő feldolgozásuk.
Talajvizsgálat, talajtérkép elemzése. Jelentőségének alátámasztása.
A geoszférák kölcsönhatásának bizonyítása.
Modellezés a víz, a szél, a jég felszínformálásáról, a felszínformák változásáról. A formák felismerése képeken.
Következtetés a szerkezet alapján a jellegzetes ásványkincsekre.
A topográfiai fogalmak megnevezése és elhelyezése
munkatérképen.
Szakkifejezések pontos használata.
Együttműködési készség és gyakorlottság a csoportmunkában.
Az önálló ismeretszerzés igénylése és gyakorlása. A természetföldrajzi és környezeti jelenségek, folyamatok,
összefüggések átfogó rendszerezése.

III. Témakör: A természetföldrajzi övezetesség
Célok:









A tanulók ismereteinek bővítése, szemléletük formálása a földrajzi környezet térbeli és időbeli változásainak vizsgálatával, összefüggéseinek sokoldalú elemzésével.
A csillagászati ismeretek alkalmazásával, megértetni az éghajlati övezetesség kialakulásának okait, és ezek következményeit a vízrajzi jellemzőkre, az élővilágra,
a talajra, a felszínformáló folyamatokra: a természetföldrajzi övezetesség rendszerére.
Bemutatni konkrét példákkal az egyes övezetek, övek, területek természeti feltételei és a gazdálkodás jellemzői közötti kapcsolatokat.
Megismertetni a tanulókkal az övezetek, övek fő környezeti problémáit és megoldásuk lehetőségeit.
Alkalmaztatni az előzetesen megszerzett regionális földrajzi ismereteket.
Segíteni a tanulókat a természeti folyamatok rendszerezésében, az általánosításban.
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Tartalom
Az éghajlati és a földrajzi övezetesség.
A szoláris és a valós éghajlati övezetek.
A forró övezet.
A mérsékelt övezet.
A hideg övezet.
A függőleges övezetesség.
Az övezetek, övek, területek fő környezeti problémái.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Az éghajlati és a természetföldrajzi övezetesség rendszerének és jellemzőinek ismerete.
Ábra készítése és magyarázata a földrajzi szélességtől
függő felmelegedésről, a szoláris éghajlati övezetekről.
Az övezetek, övek, területek, vidék sajátos vonásainak
bemutatása. Rendszerezés.
Az övezetesség kategóriáinak elhelyezése munkatérképen, topográfiai példáik megnevezése.
Az öv, terület, vidék jellegzetességeinek felismerése tematikus térképen, képen, klímadiagramon, ábrán.
Tájleírás a tipikus tájakról.
A kontinensekről, tájakról szerzett ismeretek alkalmazása
az övezetesség rendszerében.
Példák segítségével bemutatni a táj eltartó képességét, a
társadalom lehetőségeit az övezetesség különböző egységeiben.
Keresztmetszeti ábra készítése és elemzése a függőleges
övezetességről.
A gazdálkodás területi típusainak jellemzése legfontosabb termesztett növényeinek, tenyésztett állatainak kiemelésével.
A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség összehasonlítása.
Cikkek gyűjtése és feldolgozása csoportmunkában az
övezetek, övek, területek ökológiai problémáiról, a gazdasági hasznosítás okozta károkról.

A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak
A középfokú földrajztanítás az általános iskolában megismert névanyag új szempontok szerinti feldolgozását és alkalmazását is szükségessé teszi. Ezeket a mellékletben soroljuk fel.
Új topográfiai fogalmak
Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Atacama-sivatag, Ausztrál–indiai-lemez, Azori-szigetek,
Csendes-óceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöplemez, Gondwana, Grossglockner, Japán-árok, Kaledóniai-hegységrendszer, Krakatau,
Laurázsia, Líbiai-sivatag, Mariana-árok, Mount St. Helens, Mt. Pelée, Namib-sivatag, Nascalemez, Pangea, Popocatépetl, Szent Gotthárd-hágó, Takla-Makán, Teleki-vulkán, Turánialföld, Variszkuszi-hegységrendszer.
Bóden-tó, Brahmaputra, Csád-tó, Duna-delta, Erie-tó, Eufrátesz, Felső-tó, Genfi-tó, Gyilkostó, Hévízi-tó, Huron-tó, Holt-tenger, IJssel-tó, Ladoga-tó, La Plata, Lengyel-tóhátság, Mekong, Michigan-tó, Niagara-vízesés, Ontario-tó, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Szent Anna-tó.
Követelmények a tanév végén
A tanuló:
 rendelkezzen biztos természettudományos ismeretekkel a világegyetemről, a Naprendszer égitestjeiről; tudja azokat jellemezni, s ennek során alkalmazni fizikai és
kémiai ismereteit,
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értse és tudja magyarázni az égitestek közötti kapcsolatokat, mozgástípusokat és
ezek következményeit,
tudja összehangolni megfigyeléseit, tapasztalatait a tanultakkal,
rendelkezzen valós képzettel az égitestek egymáshoz viszonyított méreteiről, igazodjon el a csillagászati nagyságrendekben,
legyen képes önálló feladatmegoldásra: a térképi és csillagászati ismeretekhez
kapcsolódó mérésre, helymeghatározásra, időszámításra,
ismerje a geoszférák kialakulását, felépítését, szerkezetét; fő jelenségeiket, folyamataikat és azok következményeit,
tudja példákkal bizonyítani a kőzetburok, a vízburok és a levegőburok közötti oksági összefüggéseket, kölcsönhatásokat és a mindennapi életre gyakorolt hatásaikat,
értse és támassza alá konkrét példákkal a földrajzi övezetesség megnyilvánulásait,
a bennük érvényesülő természeti és társadalmi kölcsönhatásokat a Föld különböző
részein,
ismerje az egyes geoszférák, a földrajzi övezetek és övek fő környezeti problémáit,
megoldásuk lehetőségeit,
értse meg, hogy a természet által nyújtott feltételek, erőforrások eltérőek a Földön
és hasznosításuk mértéke, módja is különböző,
lássa be a népesség, a települések elhelyezkedésének, a gazdálkodás lehetőségeinek összefüggéseit a földrajzi övezetességgel,
tudja, hogy a Föld egységes rendszer, ahol a természeti és a társadalmi törvényszerűségek egyaránt érvényesülnek,
rendelkezzen mind a természeti, mind a társadalomföldrajzi információk feldolgozásához szükséges elemi módszerek alkalmazásának képességeivel.
alkalmazza a regionális földrajzban eddig megszerzett ismereteit az egyes témakörök feldolgozásakor.

340

10. ÉVFOLYAM
Óraszámok
Évi óraszám: 74
Az órák felhasználása
Témakörök
I. A természeti és a társadalmigazdasági kapcsolatrendszerek
II.A világgazdaság a 21. században
III.A világ régiói, országcsoportjai,
országai
IV.A globális problémák földrajzi
vonatkozásai
Év végi összefoglalás
Összesen:
Célok:















Helyi felhasználás,
Új ismeretek Ismétlés,
Összes
kiegészítő anyag,
elsajátítása
gyakorlás
óraszám
ellenőrzés
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Az általános iskolában elsajátított regionális földrajzi ismeretekre építve,
azokat alkalmaztatva és kiegészítve elősegíteni, hogy a tanulók megismerjék a Föld különböző térségeinek gazdaságát, sajátos társadalmi képét, a világgazdaság fő folyamatait.
Képessé tenni őket a társadalmi-gazdasági változások térbeli és időbeli átrendeződésének megértésére; a társadalom, a világgazdaság működésének
egységes rendszerként való értelmezésére.
A helyi, a regionális és a globális folyamatok és összefüggések bemutatásával a tanulók társadalomról és gazdaságról alkotott képét, környezettudatos gondolkodását és tájékozottságát fejleszteni:
az egyre növekvő társadalmi igények kielégítéséért folyó termelőtevékenység eltérő vonásainak és teljesítményeinek bemutatásával a Föld jellegzetes
térségeiben,
a különböző fejlettségi szintű ország csoportok, országok jellegzetes társadalmi, gazdasági és környezeti gondjainak feltárásával,
a globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásainak bemutatásával,
a nemzetközi összefogás szükségességének felismertetésével a társadalmigazdasági-környezeti kérdések megoldásában,
a szűkebb közösség, az ország, a régió, a világ problémáinak megoldására
irányuló készség, felelős magatartás alakításával,
a társadalomtudományok vizsgálódási módszereinek, információforrásainak alkalmaztatásával,
az információk szelektív felhasználásával, igazságtartalmuk bizonyításával
vagy cáfolásával; alternatív lehetőségek keresésével a problémamegoldások során: vitával, érveléssel, az önálló vélemény tárgyszerű megfogalmazásával,
a múlt és a jelen társadalmi folyamatairól, jelenségeiről szerzett ismeretek
segítségével tendenciák érzékelése, meglátása,
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más tantárgyakban, illetve az iskolai oktatás keretén kívül szerzett ismereteik, tapasztalataik integrálásával, rendszerben történő gondolkodással,
annak az igénynek a kialakításával, hogy a középiskola befejezése után is
folyamatosan gyarapítsák földrajzi ismereteiket, használják földrajzi ismereteiket, kompetenciáikat állampolgári szerepük gyakorlása során.

I. Témakör: A természeti és a társadalmi-gazdasági környezet kapcsolatrendszere
Célok:










A tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának, szemléletének fejlesztése a természetföldrajzi adottságok és a társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok öszszefüggéseinek vizsgálatával.
Annak megértetése, hogy a társadalom életének a természet által nyújtott feltételei
nagymértékben eltérnek a Földön, ezért az erőforrások hasznosítása, az ember és
környezetének kapcsolata is különböző.
A népesség, a településtípusok területi elhelyezkedésének, a népesedési folyamat,
a népességmozgások okainak feltárása a földrajzi övezetességgel való összefüggésükben.
A tanulók érdeklődésének felkeltése különféle népességi, nemzetiségi és társadalmi csoportok értékei, életformája iránt – a társadalmi és gazdasági élet összefüggései kapcsán.
Annak bizonyítása, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben a természet és a társadalom törvényszerűségei egyaránt érvényesülnek.
Biztosítani a sokrétű társadalomföldrajzi információkhoz való hozzájutást és a társadalomtudományok feldolgozási módszereinek gyakorlását.
Alkalmaztatni a tanulókkal a témakörhöz kapcsolódó topográfiai követelményeket.
Ismereteik szabatos megfogalmazása, vitában való érvényesítése.

Tartalom
A természeti és a társadalmi környezet.
A világ népességének gyarapodása.
A népesség összetétele.
A népesség földrajzi eloszlása.
A települések földrajzi jellemzői.
A településtípusok.
Az urbanizáció.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A természeti és a társadalmi környezet összetevőinek
rendszerezése és kölcsönhatásaik bizonyítása példákkal.
A demográfiai robbanás, a népesedési folyamat fő problémáinak bemutatása a Föld különböző térségeiben ábrák, diagramok segítségével.
A természetes szaporodás, a népsűrűség kiszámítása.
Korfa önálló értelmezése, típusainak összehasonlítása.
Természeti adottságok tematikus térképeinek összevetése
a népsűrűség eloszlásával, az emberfajták elterjedésével,
a településhálózattal.
Az elöregedő és a fiatalodó társadalmak korösszetételéből adódó társadalmi-gazdasági következmények bemutatása példákon.
Népességmutatókra vonatkozó statisztikai adatsorok
önálló elemzése.
A foglalkozási szerkezet és a gazdasági fejlettség összefüggésének bizonyítása.
A települések csoportosítása szerepkör, alaprajz szerint,
példáik bemutatása.
Ábrák, képek, térképek, leírások segítségével a földrészek településeinek felismerése, övezeteik jellemzése.
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Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A nagyvárosi élettel járó társadalmi és környezeti gondok
bemutatása vita keretében.
Életképek, életmódok a különféle településtípusokon –
gyűjtőmunka, illetve filmek, olvasmányok felhasználásával.
A kontinens- és ország földrajzban tanultak alkalmazása
a témakörben és a topográfia rögzítése munkatérképeken.

II. Témakör: A világ változó társadalmi-gazdasági képe
Célok:










A tanulók társadalomképének formálása a társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli
és időbeli nyomon követésével.
Bemutatni a gazdaság működését, fő ágazatainak fejlődését, kiemelten a tercier és
az információs szektor előretörését.
Megértetni és példákkal bizonyítani a világgazdaság globalizálódását, a multinacionális vállalatok szerepét a folyamatban.
Megismertetni a piacgazdaság jellemzőit, az integrációk formáit és szerepüket.
Felismertetni a tőke szerepét a világgazdaságban és a nemzetgazdaságban.
Feltárni és példákkal igazolni a gazdaság területi szerveződésének összefüggéseit
és következményeit, a kölcsönös függőséget.
Megértetni a termelés és a fogyasztás ellentmondásait, térbeli elkülönülését, növekedésének korlátait.
Beláttatni, hogy a társadalmi-gazdasági problémák megoldása a tudomány, a technika, a gazdasági és a politikai tényezők összehangolását, a nemzetközi összefogást igényli.

Tartalom
A gazdasági szerkezet és átalakulása.
A piacgazdaság.
A nemzetgazdaság.
A globalizáció és az integráció folyamata.
A tercier ágazat.
Az információs ágazat.
A tőke nemzetközi áramlása.
A világgazdasági szerepkörök térbeli
és időbeli változásai.
A gazdaság és a környezet állapota.
Nemzetközi szervezetek és együttműködések.
A pénz a világgazdaságban.
A nemzetközi tőkeáramlás.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A gazdasági mutatók értelmezése, elemzése. Séma készítése a gazdaság felépítéséről.
Példák a világgazdaság globalizációjára, a multinacionális vállalatok szerepére.
Az infrastruktúra szerepének értékelése a társadalmigazdasági életben. A közlekedési ágazatok összehasonlítása tematikus térképek, statisztikai adatsorok felhasználásával.
A harmadik és a negyedik szektor szerepének bemutatása
a világgazdaságban és a társadalmi életben.
Példák gyűjtése az egyes gazdasági ágak okozta környezetszennyezésről, csökkentésük lehetőségeiről.
Esetelemzések.
Kiselőadás a nemzetközi szervezetek szerepéről és ezekben hazánk részvételéről.
Szituációs játék a globalizáció és a nemzetgazdaságok
kapcsolatrendszeréről, a tőzsde működéséről.
Pénzügyi aktualitások értelmezése gazdasági folyóiratok,
cikkek felhasználásával.
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III. Témakör: A világ régiói, országcsoportjai, országai
Célok:











A tanulók valós társadalomképének kialakítása friss, hiteles ismeretek nyújtásával
a Föld különböző térségeinek társadalmi-gazdasági életéről, a világgazdaságban
betöltött szerepéről; azok változásáról, területi átrendeződéséről, a társadalmigazdasági folyamatok időbeli léptékéről.
Megértetni a gazdaság területi szerveződésének összefüggéseit és következményeit.
Bemutatni a világgazdasági centrumok és a peremterületek szerepkörének és kapcsolatrendszerének alakulását példákon keresztül.
Alátámasztani a világ változó gazdasági képét, sokféleségét a különböző szerepet
betöltő régiók, ország csoportok és országok kiemelésével, hangsúlyosan az Európai Unió és Magyarország világgazdasági és regionális térszervező szerepét.
Felkelteni a tanulók érdeklődését más kultúrák, népek iránt.
Elmélyíteni a nemzettudatukat, pozitív viszonyulásukat a közös európai értékekhez.
Felismertetni az európai egység alakulásának jelentőségét és ellentmondásait hazánk életében.
A feldolgozás során támaszkodni a történelmi és állampolgári ismeretekre, a történeti szemléletmódra és ismeretszerzési képességekre.

Tartalom
A gazdasági pólusok kialakulása.
A világgazdaság erőterei:
Észak-Amerikában (az USA); Keletés Délkelet-Ázsiában (Japán, a “kistigrisek”, az iparosodás második
körének országai); az Európai Unió,
(magterületének és peremvidékének
országai).
A fejlődő országok általános jellemzői.
A fejlődő országok szerepe a világgazdaságban.
Az egyedi szerepkörök
példái:
A Benelux-államok.
Svájc.
Izrael, Törökország.
Egyiptom.
India.
Kína.
A kőolajra épülő gazdaságok.
A “banánköztársaságok”.
Az “adóparadicsomok”.
Magyarország helye, szerepe a nemzetközi folyamatokban.
A gazdasági rendszerváltás sajátosságai hazánkban.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A világgazdasági pólusok kialakulása okainak, időbeli és
térbeli átrendeződésének magyarázata. Jelentőségük alátámasztása adatsorok, diagramok, tematikus térképek
segítségével.
Az integráció szükségének az együttműködés bővülésének, a tagállamok társadalmi-gazdasági életére gyakorolt
hatásainak bemutatása az Európai Unió példáján.
A periféria-helyzet társadalmi-gazdasági jellemzői. A
centrum és a periféria országainak összehasonlítása, kapcsolatuk alátámasztása példákkal.
Az egyoldalú gazdasági szerepkör következményeinek
bizonyítása képek, adatok, szemelvények, aktualitások
segítségével.
A kiemelt egyedi szerepkörű országok sajátos társadalmigazdasági képének, világgazdasági jelentőségének bemutatása.
Leírás készítése a kiválasztott egyedi szerepkörű ország
tanulójának, családjának életéről.
Terméklisták összeállítása.
Példák hazánk és a kiemelt országok gazdasági kapcsolatainak bemutatására.
Gazdasági mutatók összehasonlítása, hazai és nemzetközi
vonatkozású következtetések megfogalmazása.
Aktuális hírek, cikkek értelmezése.
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Tartalom
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Gazdaságunk húzóágazatai.
A magyar nemzetgazdaság jellemzése. A piacgazdaság
Az ipar.
működésének, a tulajdonformák, a gazdaság területi és
Az élelmiszeripar.
szerkezeti átrendeződésének bizonyítása ábrák, tematikus
Az idegenforgalom
térképek, statisztikai adatok, diagramok segítségével.
A külkereskedelem.
Példák gyűjtése a külföldi tőke szerepére hazánkban.
Az Európai Unióhoz történő csatla- Természeti erőforrásaink értékelése. A gazdasági ágazakozásunk földrajzi alapjai.
tok eltérő szerepének bizonyítása a nemzetgazdaságban
statisztikai adatsorok, diagramok felhasználásával.
Az ipar szerkezeti és területi átalakulásának, fő telephelyeinek bemutatása térképek segítségével. Piacképes hazai termékek (hungarikumok) listájának összeállítása.
Az élelmiszergazdaság szerepének értékelése a nemzetgazdaságban – önállóan választott források felhasználásával.
Idegenforgalmi adottságaink értékeinek ismertetése. Tablók összeállítása.
Kiselőadás: a világörökség részei hazánkban.
A külkereskedelem szerepének értékelése hazánk gazdaságában. Az áruösszetétel és a főbb kereskedelmi partnerek bemutatása ábrák, adatok segítségével.
Példák, aktualitások gyűjtése hazánk és az EU kapcsolatainak alakulásáról.
Vita hazánk integrációs törekvéseiről, eredményeiről.
IV. Témakör: A globális problémák földrajzi vonatkozásai
Célok:







A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásainak összegzésével megértetni a környezeti válság kialakulásának okait és folyamatát.
Beláttatni a termelés és a fogyasztás növekedési korlátait, a fogyasztói társadalom
szerepét a környezeti és a gazdasági problémák globalizálódásában.
Példákkal igazolni a helyi, a regionális és a globális környezeti kérdések összefüggéseit, a nemzetközi összefogás szükségességét a problémák megoldásában.
A környezettudatos gondolkodás, az értékőrző szemlélet kialakítása, az egészséges
környezet és a fenntartható fejlődés megőrzéséért.
Hozzájárulni ahhoz, hogy a tanulók felelős, a környezetért tenni akaró állampolgárokká váljanak.

Tartalom
A túlnépesedés, a népességmozgás.
Az éhezés és a szegénység.
A nyersanyag- és energiaválság.
Az urbanizáció környezeti következményei.
A geoszférák környezeti károsodásai.
A fenntartható fejlődés.
Nemzetközi összefogás a környezet
védelméért.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A környezeti válság okainak és kialakulásának értelmezése.
A világ globális környezeti és gazdasági válságainak bemutatása konkrét példáik és előfordulási helyeik ismertetésével.
A globális problémák felismerése hírekben, természeti és
társadalmi jelenségekben, folyamatokban.
A témakörhöz kapcsolódó adatok gyűjtése, ábrák, szemelvények értelmezése.
Prognózis készítése a várható népességszámról, a vízhi345

Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
ány alakulásáról, az energiaigény növekedéséről.
Javaslat összeállítása a víz-, a nyersanyag- és energiatakarékos életmódra, gazdálkodásra.
Néhány nemzetközi környezetvédő szervezet megnevezése tevékenységének ismertetése.
A fenntartható fejlődés lehetőségeinek és korlátainak
értelmezése vita, szituációs játék keretében.

A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak
A középfokú földrajztanítás az általános iskolában megismert névanyag új szempontok szerinti feldolgozását és alkalmazását is szükségessé teszi. Ezeket a mellékletben soroljuk fel.
Új topográfiai fogalmak
Asszuáni Nagy-gát, Kuznyecki-medence, Száhel-öv, Szilícium-völgy;
Arab Emírségek, Bolívia, Chile, Csád, Guinea, Irán, Kenya, Kuvait, Líbia, Libéria, Málta,
Marokkó, Monaco, Nicaragua, Tunézia,
Bahama-szigetek, Bali, Dominika, Kanári-szigetek, Panama, Seychelle-szigetek,
Alexandria, Antwerpen, Atlanta, Cseljabinszk, Csernobil, Dallas, Dnyepropetrovszk, Donyeck, Dortmund, Duisburg, Europoort, Fokváros, Galati, Hannover, Haifa, Houston, Jeruzsálem, Kobe, Krasznojarszk, Kyoto, Manila, Mekka, Ostrava, Perth, Randstad, Rijád, Szczecin,
Seattle, Tel Aviv-Jaffa, Theszaloníki, Trieszt, Uszty-Ilimszk, Várna, Zürich.
Követelmények a tanév végén
A tanuló:
 ismerje a gazdaság működésének folyamatát, fő ágainak jellemzőit, kiemelten a
tercier és az információs szektor szerepét,
 tudja jellemezni a piacgazdaságot,
 értse a nemzetgazdaságok, az integrációk és a multinacionális vállalatok szerepét
napjaink világgazdaságában, s tudja ezeket példákkal bizonyítani,
 ismerje fel a tőke szerepét a világgazdaság globalizálódásában,
 igazolja példákkal a világgazdasági szerepkörök térbeli és időbeli átrendeződését,
értse azok okait,
 rendelkezzen hiteles ismeretekkel a Föld világgazdasági erőtereiről, legjelentősebb
ország csoportjairól, országairól. Vegye észre hasonlóságaikat és különbségeiket,
 értse az összefüggést a világgazdasági centrumok és perifériák szerepkörei között,
tudja ezeket példákkal alátámasztani,
 ismerje fel és indokolja az európai integráció jelentőségét és ellentmondásait hazánk társadalmi-gazdasági életében, valamint hazánk szerepét a regionális térszerveződésben,
 legyenek friss, aktuális ismeretei Magyarország társadalmi-gazdasági sajátosságairól, gazdaságának húzóágazatairól,
 értse meg és tudja példákkal bizonyítani a fogyasztói társadalom szerepét a világ
környezeti és gazdasági problémáinak kialakulásában és azok világméretűvé válásában,
 igazolja példákkal a helyi, a regionális és a globális környezeti problémák összefüggéseit és a megoldásukhoz szükséges nemzetközi összefogás szerepét,
 legyen képes különféle információhordozók földrajzi-környezeti tartalmának,
önálló feldolgozására, értelmezésére, a hozzájuk kapcsolódó véleményalkotásra.
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Kimeneti követelmények a 10. osztály végén
 Tudjon a tanuló helymeghatározásokat végezni a térképen, a földgömbön.
 Legyen képes térképi, időszámítási feladatok megoldására.
 Ismerje a geoszférák legfontosabb folyamatait és hatásukat a mindennapi életre.
 Rendelkezzen valós képzetekkel a környezet földrajzi elemeinek méretéről, a számokkal kifejezhető időbeli változások nagyságrendjéről.
 Ismerje a földrajzi övezetesség összetevőit.
 Támassza alá példákkal a bennük érvényesülő természeti és társadalmi kölcsönhatásokat.
 Értse a népesség földrajzi eloszlását és a települések elhelyezkedését meghatározó
tényezőket.
 Tudja jellemezni a gazdasági élet fő ágait, ágazatait.
 Mutassa be szerepük, jelentőségük változását.
 Ismerje a világgazdaság pólusait, a gazdaságban betöltött szerepüket.
 Értse az integrációs folyamat lényegét és fokozatait.
 Legyenek biztos ismeretei az egyes térségek, gazdasági régiók történeti és területi
átrendeződéséről.
 Mutassa be a környezetkárosító tényezők földrajzi okait.
 Ismerje és igazolja példákkal a globális környezeti és gazdasági problémák kialakulását, mérséklésük lehetőségeit.
 Legyen képes a földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók (különféle méretarányú és tartalmú térképek, statisztikai kiadványok, lexikonok, folyóiratok,
szakirodalom, képek, filmek, CD-romok, internet stb.) tartalmának értelmezésére
információk, önálló gyűjtésére és azok feldolgozására.
 Tudja megmutatni térképeken, bejelölni kontúrtérképeken a topográfiai fogalmakat; megfogalmazni azok földrajzi tartalmi jegyeit.
 Alkalmazza a megszerzett kulcskompetenciákat, amelyek megerősítéséhez, rendszerezéséhez a földrajz tanulása-tanítása hozzájárult.
 Földrajzi tanulmányainak befejezése után is legyen igénye a földrajzi-környezeti
problémák megismerésére, megértésére.
 Személyiségét jellemezze a környezete iránt érzett felelősségtudat és tenni akarás.
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FÖLDRAJZ TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
NÍVÓCSOPORT

7. OSZTÁLY
A 7. osztályos és földrajz tantárgy a kerettantervnek megfelelően normál osztályokban heti
1.5 óra lehetőséget ad a tanításra.
A tehetséggondozó osztályokban az óraszám heti 3.5 órára módosul..
A normál 7. osztály kerettantervét alapul véve vastagon szedett betűkkel egészítettem ki a
tehetséggondozó osztályra vonatkozó többlet információkat, belépő új tartalmakat és tevékenységi formákat.
Ahhoz, hogy földrajzból megkezdjük a tehetséggondozást, a következő feladatokkal kell számolnunk:
 Gazdagító, dúsító programok kidolgozása
 Tehetségazonosítás, amelynek során kiválasztásra kerül, kik azok a tanulók, akik
részt vesznek a programban
 A gazdagító program megvalósítása figyelembe véve a tanulók évközben felmerülő érdeklődését is.
A tehetségazonosítás során a következő lehetőségeink vannak:
 Intelligenciateszt: pl. Raven teszt
 Kreativitásteszt: pl. Torrance- féle körökkel
 Motivációs teszt: Iskolai motivációs kérdőív / Tóth László/
 Tanári jellemzés, folyamatos megfigyelés / órai, iskolán kívüli, kiránduláson, versenyeken, délutáni programokon /
 Tanulótársak jellemzése
 Iskolapszichológus jellemzése
 Szülők kikérdezése
 Önjellemzés
A tehetségazonosítás során szem előtt kell tartani az alábbi alapelveket is:
 Folyamatosság - A tanuló megfigyelése érdeklődési körének számontartása, a szülőkkel, tanártársakkal való kapcsolattartás folyamatos kell, hogy legyen.
 A nem intellektuális faktorokat is vegyük figyelembe! Pl. kreativitás
 Minél több forrásból szerezzünk információt a tanulóra vonatkozólag. / tanórák,
kirándulások, versenyek, szülők, társak elbeszélése alapján.
Az iskolai tehetséggondozás tartalmi szempontból sarkalatos pontjai a gazdagítás, és a dúsítás
az egyes tantárgyakon belül.
Célja az ismeretek és az elsajátítási folyamat kötelező tananyagon túli kiszélesítése. Passow
irányelveit támpontul véve a mennyiségi gazdagítás helyett célszerű és hasznos a minőségi
gazdagításra helyezni a hangsúlyt.
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A gazdagítás és a dúsítás fajtái
Mélységben való gazdagítás, amely során több lehetőséget kínálunk a tehetséges tanulóknak,
mint átlagos társaiknak.
Tartalmi gazdagítás, amely során a tananyagot a tanulókra érzékenyen bővítjük.
A feldolgozási képességek gazdagítása, a kreatív és a kritikus gondolkodás fejlesztését célozza meg a feladatok elvégzése közben.
Tempóban való gazdagítás, amely egyúttal gyorsítást is jelent. A tehetséges gyerek ugyananynyi idő alatt a társainál jóval több ismerete képes befogadni, így újszerű tartalmakat is bevonhatunk.
A földrajz tantárgy számtalan lehetőséget kínál a tehetséggondozásra. A legtöbb módszer és
lehetőség nemcsak a kimagasló tehetséget célozza meg, hanem minden érdeklődő gyereket,
így újabb gyermekek kerülhetnek be a tehetségesnek mondottak közé, igaz, lehet, hogy lesz,
aki közben más tantárgy felé fog lelkesedéssel fordulni./ forgóajtó elmélet/. A szokványos
tananyag feldolgozáson túl számtalan lehetőség van a plusz tevékenységre tanórán belül és
kívül is. Minden tanórához megtalálható az a feladattípus, amelyet alkalmazva a tehetséges
tanulók is képességeiknek megfelelő tevékenységet végezhetnek.
Néhány példa tanórai és a tanórán kívüli differenciált foglalkoztatásra, tehetséggondozásra.
A tanórai tevékenységhez kapcsolódva:
A tanórán történő gazdagítás lehetőségei földrajzból:
 Tanórai kiselőadás az őt érintő de érdekes témából.
 Gyűjtőmunka/ képek, adatok gyűjtése: pl. a világ országainak GDP sorrendje
 Népszokások, nemzeti ételek gyűjtése egy-egy területről./ esetleg ezek elkészítés is
/Pl. Dél-Európa ételei/
 Otthoni feladatok kiadása, akár csoportmunkában Pl. Figyeltessük meg egy hétig
az időjárást, a tanulók végezzenek méréseket, majd jegyezzék le tapasztalataikat.
információkat gyűjtenek a környezetükben lévő meteorológiai állomás adataiból az
összehasonlításhoz.
 bekapcsolható a tanulócsoport savas eső mérési programba stb.
 Prezentáció készítése. Kihasználhatjuk a tanulók informatikában történő jártasságát.
 A példaként hozott gazdagítási technikák mindegyikében a tanulók önállóan szereztek ismereteket, majd önálló produktumokat hoztak létre. Csak akkor lehet hatékony fejlesztésről beszélni, ha a tanuló birtokában van az önálló tanuláshoz szükséges értelmi képességeknek, a tanár pedig ismeri e képességek fejlesztéséhez
szükséges technikákat.
 Nem a tananyag mennyiségi növelése a lényeg, hanem a minőségbeli. A kiválasztott téma adjon lehetőséget az összefüggések, ok- okozati kapcsolatok feltárására,
közvetlen tapasztalás, észlelés beépítésére, problémafeltáró, produktív gondolkodás gyakorlására, megfigyelésekre, mérésekre, motivációs tényezők hasznosítására, könyvtárhasználatra, előadások készítésére, könyvelemzésekre, ábra - elemzésekre és ábrák készítésére, előzetes tapasztalatok gyűjtésére, ezek értelmezésére.
 A felsorolt feladatok a tehetséges tanulók fejlesztéséhez jelentősen hozzájárulnak
például az alábbi területeken: összehasonlítási képesség, elemző képesség, összefüggések felismerésének képessége, értékelés, önértékelés, tervezés-szervezés képessége, kreativitás, s a téma érdekessége teljesítménymotivációként működik.
Tanórán kívüli gazdagítás lehetőségei földrajzból:
 Városi programokon való részvétel / Pl. csillagvizsgáló, ásványtani kiállítás, előadások, úti élmények /.
 Kirándulások, táborok
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Osztálykirándulás keretein belül / egyéni felkészülés, kiselőadások, a természettudományos vonatkozásokról, nevezetességekről. Jól alkalmazhatjuk a kooperatív
tanulás módszereit.
Természettudományi és egyéb múzeumok ide vonatkozó kiállításai
Iskolai versenyek pl. a jeles napok / A Víz világnapja, a Föld napja alkalmából
rendezett vetélkedők.
Szertárrendezés-lehetőséget ad a tanulók és a tanár közötti kapcsolat továbbfejlesztésére.
Üzemlátogatások, pl. a víztisztító látogatása, vízműtelep látogatása, ahol szakemberek rendhagyó földrajz, vagy biológia órát tartanak.
Meteorológiai állomás látogatása
Levelezős versenyek / TIT által szervezett/ otthoni búvárkodást, interneten való
kutakodást igényel, ami által a tanulóknak nemcsak a földrajzi ismeretei mélyülnek, hanem egy sor egyéb képességük is fejlődik.
Egyéb városi versenyek
Országos versenyek.

A tantárgy céljai a nívócsoportban:
 A topográfiai ismeretek begyakorlása, térképeken való tájékozódás képességének
mélyítése
 A tehetséggondozásban elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű elsajátítása, ugyanakkor a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása
 Komplex, problémamegoldó gondolkodás előtérbe helyezése.
 Önálló ismeretszerzési technikák kialakítása, gyakoroltatása, a tanulói öntevékenység középpontba állítása. Az önálló munka motiváló hatásának kihasználása.
 A képességfejlesztés szempontjából ajánlott módszerek elsajátítása, megfigyelések, elemzések, összehasonlítások, csoportosítások, rendszerezések, szövegértelmezések, ábra- és képelemzések, applikálás, térképmunkák, homokasztali munkák,
kőzet-, talajvizsgálatok, gyűjtőmunkák, mikrokörnyezeti megfigyelések, ezen tevékenységek gyakoroltatása egyre növekvő önállósággal.
 Információ gyűjtése írott szöveg és elektronikus adatbázis (számítógépes programok, Internet) segítségével.
 Ezek mindegyike időigényes. Ezért a tervezésnél figyelembe kell venni a tanulók
munkatempóját, a tananyag mennyiségét, jellegét s az alkalmazott technikákat, és
nem utolsó sorban a tanuló felmerülő kérdéseit, érdeklődési területeit.
 Magyar és külföldi földrajztudósok életének, munkásságának megismerése.
 Az egyes információhordozók, segédanyagok, internet lehetőségeinek kihasználása.
 Kooperatív technikák / brainstorming, buzz csoport, kérdés-doboz/ alkalmazása a
tanulási folyamat során, ahol a tananyag mélységben való elsajátítása mellett, megtanulják a társakkal való együttdolgozás szabályait, előnyeit, egymás véleményének a tiszteletben tartását is.
 Megismertetni őket a legfontosabb hazai földrajzi folyóiratokkal / a Földgömb,
Élet és Tudomány, Természet világa, Természetbúvár, Természettudományi Közlöny, National, Geografic /
 A nívócsoport esetében az óraszámok megoszlásában látszik, hogy az új többletismeretek megjelenése és a gyakorlás, elmélyítés mellett, a helyi felhasználás, kiegészítő anyagok nagy szerephez jutnak. Ezen órákon végeznék a tanulók azokat a
feladatokat, amelyek a tanulási tapasztalataikat bővítenék, feldolgozási képessége350






iket gazdagítanák, a kreatív és kritikai gondolkodás fejlesztését serkentő felfedező
önálló és kooperatív tevékenységük közben.
Célunk fejleszteni az önállóság és az önirányítás képességét.
Új ismeretek többletórák /Ú/: Az ismeretek hagyományos tantervben nem szereplő
új és izgalmas témáival ismerteti meg a tanulót.
Ismétlés, gyakorlás többletórák/GY/: a tananyag elmélyítésére, az esetlegesen felvetődött új problémák megoldására biztosít időt.
Helyi felhasználás többletórák/H/: gyakorlatközpontú: kiselőadások, projektmunkák, kiegészítő anyagok, ismeretszerzési technikák fejlesztése, beszámoló egy
filmről, múzeumlátogatás, külső előadó meghívása, egy kiállítás megtekintése,
vízműtelep, vetélkedő szervezése, stb.

A TANANYAG ELRENDEZÉSE, GAZDAGÍTÓ PROGRAM A
TANTERVHEZ KAPCSOLÓDVA, 7. OSZTÁLY
Témakörök:
Tájékozódás a földtörténeti időben
Az Európán kívüli kontinensek természeti és társadalomföldrajza
É-, Ny-, D-, Kelet-Európa és Oroszország
A kontinensekre vonatkozó ismeretanyag azok jellegzetességeit, tipikus tájait emeli ki.
Részletesebben csak a világgazdaság jelentősebb országaival foglalkozik. A távoli kontinensektől halad a megismerés Európa felé. A kontinensek természetföldrajzának feldolgozását
segíti a biológia azonos évfolyamának távoli tájak életközösségeit bemutató témaköre.
Óraszám
Évi óraszám: 129.5
Témakörök
Év eleji ismétlés
I. Tájékozódás a földtörténeti időben
II. Európán kívüli kontinensek
Afrika, Ausztrália, Antarktisz,
Amerika
Ázsia
III. Európa/É, Ny, D,
Kelet-Európa/ és Oroszország
Év végi ismétlés
Összesen

Új ismeretek
/Ú/

Ismétlés, gyakorlás /Gy/
1+3

Helyi felhasználás,
Összes
kiegészítő anyag,
óraszám
gyakorlás /H/
1+3

3+2

- +1

-+4

3+7

6+3

1+1

2+6

9+10

7+4
8+4

1+2
1+2

2+7
2+6

10+13
11+12

15+10

2+2

2+8

19+20

39+23

2+4
8+15

-+5
8+36

2+9
55+74=129

Év eleji ismétlés
Tartalom
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
5-6. osztályos földrajzi alapismeretek Tájé- Az 5-6. osztályos alapfogalmak rendszerezékozódás a térképen.
se, pontosítása
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Felszíni formák és kialakulásuk
Éghajlat és növényzet
Talajtípusok, vízrajzi alapfogalmak
Ipar és mezőgazdaság

Számolási feladatok gyakorlása
/mértékszám, vonalas mérték, földrajzi
fokhálózat/

I. Témakör: Tájékozódás, a földtörténeti időben
Tartalom
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A földtörténet időegységei, eseményei
A földtörténeti múlt eseményeinek időrendbe
helyezése.
Bolygónk kialakulása /Ú/
A földtörténeti folyamatok időtartamának
A Föld belső szerkezete /H/
összehasonlítása a történelmi időszámítással.
A lemeztektonikai elmélet /H/
A geoszférák szerkezeti felépítésének, jelenségeinek, folyamatainak bemutatása
ábrák, modellek segítségével
Kőzetlemeztípusok
összehasonlítása,
kőzetlemezmozgások sebessége – ütközés
következményei – ábraelemzés
Kiselőadások, filmélmények, prezentáció
készítése.
Légi fotóról és űrfelvételről, keresztmetszetről szerzett tények összehasonlítása
térképi információkkal.
Egyéb földrajzi-környezeti tartalmú közvetett információhordozók (ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvek, albumok, lexikonok) kiválasztása tanári irányítással.
Tények és szöveges információk ábrázolása, rajzon, maketten.
Ismeretszerzés, ismeretfeldolgozás a tipikus tájak földrajzi-környezeti jellemzőiről
csoportmunkában közvetett tanári irányítással.
Tájjellemzés és tájelemzés.
Elképzelése és megfogalmazása annak,
hogy a megismert tájak milyenek voltak a
múltban és milyenek lesznek a jövőben.
II. Témakör: Európán kívüli kontinensek
Tartalom
Afrika.
Afrika felfedezése /H/
Helyzete, népessége. Kialakulása, felszíne.
Éghajlata, természetes növénytakarója, vizei.
Afrika állatvilága/H/
A trópusi Afrika mezőgazdasága.
Ásványkincsek és hasznosításuk.
Magyar utazók Afrikában/H/
Afrika nemzeti parkjai/H/
DAK, Egyiptom/Ú/
Afrika országai/Ú/

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A jellegzetes földi képződmények, alapvető
természeti és társadalmi jelenségek, folyamatok, összefüggések felismertetése az
egyes kontinenseken.
A természetföldrajzi és regionális társadalmi-gazdasági folyamatok egymásutániságának, időbeli fejlődésének bemutatása
példákon.
A földrészek, tipikus tájak, országok természeti és társadalmi jellemzőinek, kölcsönhatásainak, összefüggéseinek értelme352

A Száhel övezet/H/
Ausztrália, Óceánia. Sarkvidékek.
Földrajzi felfedezők/H/
Ausztrália és Óceánia természetes növényzete és állatvilága/Ú/
Topográfiai gyakorlatok /Gy/
Amerika.
Amerika felfedezése /H/
Fekvése, benépesülése, népessége.
Kialakulása, felszíne.
A természetföldrajzi övezetesség a kontinensen.
Globális természetvédelmi problémák az
amerikai kontinensen /H/ / kiselőadások
prezentációk, gyűjtőmunka
Az USA.
Az USA világgazdasági szerepe /H/
Kanada /Ú/
Közép-Amerika természeti és társadalomföldrajzi képe/Ú/
Latin-Amerika országai/Ú/
Mexikó.
Brazília.
Az amerikai kontinens közlekedése és kereskedelme /Ú/
Topográfiai gyakorlatok /GY/
Grafikonok, diagrammok szerkesztése
elemzése/GY/
Ázsia.
Ázsia megismerése /Ú/
Magyar utazók Ázsiában /H/
Fekvése, népessége.
Népességrobbanás Ázsiában /Ú/
Ázsia vallási sokszínűsége /H/
Kialakulása, felszíne.
A főbb energiahordozók és az ásványkincsek kapcsolata felszínformákkal /Ú/
A Csomolungma felfedezése /H/
Földrajzi övezetesség.
Éghajlati diagrammok elemzése, szerkesztése/GY/
Ázsia vízrajza/Ú/
A szubtrópusi és a trópusi monszun kialakulása /Ú/
Globális környezet-és természetvédelmi
problémák Ázsiában /H/

zése.
A gazdasági élet jelenségeinek, kölcsönhatásainak felismertetése.
A társadalmi-gazdasági élet eseményei és
az egyes országok fejlődése közötti kapcsolat megérttetése.
Gazdasági mutatók összehasonlításával
hasonlóságok, különbségek kiemelése.
A népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai és a gondolkodásmódjuk, világszemléletük összefüggéseinek
felismertetése.
Az emberi tevékenység okozta környezetkárosító folyamatok és megelőzésük, elhárításuk lehetőségeinek
bemutatása.
Példákkal alátámasztani a nemzetközi
összefogás szükségességét.
Tájékozódás a különböző méretarányú,
tartalmú és tematikus földrajzi térképeken.
Az eligazodáshoz szükséges topográfiai
fogalmak ismerete, elhelyezése a térképen.
Jártasság szerzése éghajlati és gazdaságföldrajzi diagrammok, grafikonok elemzésében szerkesztésében.
Önálló információgyűjtés és feldolgozás
folyóiratokból, internetről.
Az ismeretek magabiztos, a környezet
számára is élvezhető előadásmódjának
elsajátítása, gyakorlása, folyamatosan.
A témakörben megfogalmazottakon kívül:
Hasonlítsák össze a tanulók az egyes kontinensek földtörténeti múltját, földrajzi
fekvésüket és az ezekből adódó természetföldrajzi jellemzőket;
Mutassák be a különböző szempontú elszigeteltség okait és következményeit a
népesség és a gazdasági élet jellegzetességeiben.
Ismerjék fel, hogyan befolyásolja az infrastruktúra fejlettsége az ember életminőségét;
Ismerjék a világ meghatározó fejlődési
pólusának változó világgazdasági szerepét
Ismerjék fel, hogy a csúcstechnológiák
alkalmazása miként alakítja az életminőséget;
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Kína.
Japán.
A kínai és a japán konyha /H/
Dél-Ázsia.
Az újonnan iparosodó országok I. és második hulláma /Ú/
India.
India nevezetességei/H/
DK-Ázsia.
DNy-Ázsia
A világ energiagazdasága /H/
Izrael sajátos fejlődése /Ú/
Nemzeti parkok Ázsiában /H/
Ázsia közlekedése és kereskedelme/Ú/ Topográfiai gyakorlatok/GY/

Érzékeljék a népességszám-változások és a
társadalmi hagyományok meghatározó
szerepét a társadalmi-gazdasági életben;
Ismerjék meg a világ új fejlődési pólusának a világgazdaságban betöltött szerepét.
A földrajzi információhordozók kiválasztására, használatára való képesség alakítása.

III. Témakör: Európa (É-, Ny-, D-, Kelet-Európa) és Oroszország
Tartalom
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Európa fekvése, felosztása, népessége.
Könyvtárhasználat, újságok, tájékoztató
Európa népesedési problémái/Ú/
kiadványok felhasználása, adatgyűjtés az
Európa földtörténete/Ú/
internetről.
A kontinens természetföldrajzi képe.
Vizsgálódás a föld- és környezettudomáAz EU kialakulása /Ú/
nyok szempontjai szerint: grafikonokkal,
Az Európai Unió általános jellemzői.
adatsorok elemzésével.
Észak-Európa országainak hasonló és
A megfigyelések, ismeretek szóbeli megfoeltérő társadalom földrajzi képe.
galmazása szakkifejezések használatával.
Kiselőadások, prezentációk /H/ pl. Izland, Kifejezésük írásban, rajzban.
Ábrázolásuk grafikusan és egyszerű térképeFranciaország.
Franciaország változatos mezőgazdasága ken.
/Ú/
Kiselőadások, leírások készítése, viták;
Párizs nevezetességei /H/
tablók összeállítása.)
Nagy-Britannia, Egyesült Királyság.
Kirándulás, útvonaltervek készítése.
É-Írország, Skócia, Wales, Anglia termé- Véleményalkotás a megfigyelések alapján.
A környezetben történő események reális
szeti és gazdaságföldrajzi képe /Ú/
értékelése.
A Benelux Államok /Ú/
Az országok megismeréséhez használatos
Németország természeti földrajza/Ú/
algoritmusok kialakítása, bővítése.
Németország gazdasági földrajza/Ú/
Átalakuló ipari körzetek Ny-Európában.
A speciális földrajzi adottságok megismerteDél-Európa országainak természeti és
téséhez: szempontok megadása, gyűjtőmuntársadalom földrajzi képe.
kák, elemzések készítése.
Olaszország.
Az újságok híreiben hazánk és a szomszédos
Spanyolország.
országok társadalmi, gazdasági kapcsolataiA Balkán-térség földrajzi adottságai.
nak nyomon követése, példák keresése.
Horvátország, Szerbia, Montenegró.
Adatok ábrázolása, összehasonlítása.
Szlovénia, Bosznia- Hercegovina, Mace- Lássák a tanulók földrészünk fokozatos
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dónia, /Ú/
Görögország, Bulgária, Albánia, Törökország /Ú/
Dél-Európa műemlékei, nevezetességei,
idegenforgalma /H/
Kelet-Európa természetföldrajzi képe /Ú/
Kelet-Európa társadalom-földrajzi képe.
A Balti Államok természeti és gazdasági
földrajza /Ú/
Ukrajna.
A FÁK országai /H/
Oroszország – két kontinens országa
Gazdasági körzetek Oroszországban/Ú/
Európa közlekedése és kereskedelme/Ú/
Topográfiai gyakorlatok /GY/
Globális környezetvédelmi problémák
Európában/H/

megismerésének folyamatát;
Ismerjék meg az eltérő földrajzi adottságú
kontinensrészek közös és egyedi jellemzőit;
Érzékeljék a különböző származású, kultúrájú népek keveredésének következményeit;
Érzékeljék az egy időben létező egyesülési
és elkülönülési törekvéseket;
Érzékeljék az országok népességi és
gazdálkodási jellemzőinek méreteit, egymáshoz való viszonyukat, nagyságrendjüket.
A témakörben megfogalmazottakon kívül:
Igazodjanak el a tanulók földrészünk
múltjának társadalmi-gazdasági eseményeiben;
Ismerjék meg az európai integrációs folyamatot;
Érzékeljék napjaink nemzetközi törekvéseit Európában;
A témakörben megfogalmazottakon kívül:
Alkalmazzák a tanulók általános természet- és társadalom földrajzi ismereteiket,
a földrajzi övezetességről tanultakat Európa és részeinek, jellegzetes tájainak, országainak bemutatásakor;
Szerezzenek általános tájékozottságot
Európa különböző adottságú részeinek
társadalmi-gazdasági életéről;
Ismerjék fel az elöregedő társadalom, a
túltermelés és a társadalom nagymérvű
környezet-átalakító tevékenységének következményeit;
Szerezzenek alapvető tájékozottságot a
környezet állapotának javítása érdekében
tett európai kezdeményezésekről, amelyeken keresztül megérthetik, miként járulhatnak hozzá a regionális cselekedetek a
globális problémák kezeléséhez

A tananyag feldolgozásához szükséges topográfiai fogalmak
/A normál 7. évfolyamra vonatkoztatott fogalom gyűjtemény a témakörökhöz kapcsolódó
közép-és emelt szintű érettségi topográfiai fogalmaival kiegészítve. Vastagon szedettkiegészítés, az emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelően./
Föld
Földrajzi fokhálózat: Baktérítő Déli-sark, Déli sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, Északi
sarkkör,
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Ráktérítő; kezdő hosszúsági (greenwichi) kör;
Óceánok: Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger;
Földrészek: Afrika, Amerika, Antarktika, Ausztrália, Ázsia, Európa, Eurázsia;
Nagyszerkezeti egységek: Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez,
Csendesóceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-amerikai lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez, Nasca lemez;
Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-hegységrendszer, Kaledóniai-hegységrendszer,
Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer;
Egyéb: Déli-sarkvidék, Északi-sarkvidék.
Eurázsiai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer
Afrika:
Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Madagaszkár, Szuezi-csatorna, Vörös-tenger, Atlasz, Délafrikaimagasföld, Etióp-, Kelet-afrikai magasföld, Kilimandzsáró-csoport, Kongó-medence,
Szahara, Szudán. Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kairó, Kongó, Niger, Nílus, Száhel
övezet, Viktória-tó, Zambézi, Tanganyika-tó, Kanári- szigetek, Líbiai-sivatag,
Namíb-sivatag, Teleki-vulkán, Csád-tó, asszuáni-gát, Algéria, Csád, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Marokkó, Nigéria, Seychelle-szigetek, Tunézia
Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Pretoria
Ausztrália, Óceánia, sarkvidékek:
Antarktisz, Arktisz, Ausztrál-alföld, Murray, Darling, Nagy-Korallzátony, Nagy-Vízválasztóhg.
Ny-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Új-Zéland.
Ausztrál Államszövetség, Canberra, Melbourne, Sydney. Perth, Wellington
Amerika:
Antillák, Észak-, Dél-, Közép-Amerika, Floridai-fsz, Golf-áramlás,
Grönland, Hawaii-szigetek, Jeges-tenger, Kaliforniai-félsziget, Karib-szigetek, Labradorfélsziget, Latin-Amerika, Mexikói-öböl, Panama-csatorna. Amazonas-medence, Andok, Appalache-hegység, Brazil-felföld, Guyanai-hegyvidék, Kanadai-ősföld, Kordillerák, Mexikóifennsík, Mississippi-alföld, Parana-alföld, Patagónia, Atacama-sivatag, Bahama-szigetek,
Grönland, Hawaii-szigetek, Mt. Pelée, Mount St. Helens, Popocatepetl, Préri, Szikláshegység. Szilíciumvölgy,
Amazonas, Colorado, Mississippi, Nagy-tavak, Niagara vízesés, Parana, La Plata, Szent Lőrinc-folyó.
Amerikai Egyesült Államok: Alaszka, Washington, Chicago, New York, Houston, Dallas
New Orleans, Los Angeles, San Francisco. Seattle Argentína: Buenos Aires. Kanada: Ottawa.
Kuba. Havanna Venezuela. Caracas Mexikó: Mexikóváros. Brazília: Brazíliaváros, Sao
Paulo, Rio de Janeiro.
Bolívia, Chile, Dominika, Nicaragua, Panama,
Ázsia:
É-, Belső-, K-, D-, DK-, DNy-Ázsia. Arab-, Hindusztáni-, Indokínai-félsziget, Indonézszigetvilág, Fülöp-szigetek, Japán-szigetek, Japán-tenger,
Jeges-tenger. Kaszpi-tenger, Kis-Ázsia, Koreai-félsziget, Maláj-félsziget, Perzsa-öböl.
Altáj, Arab-ősföld, Csomolungma, Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája,
Közép-szibériai-fennsík, Pamír, Tien-san, Urál. Gobi, Hindusztáni-alföld, Kaszpi-mélyföld,
Kínai-alföld, Mezopotámia-alföld, Nyugat-szibériai-alföld, Szibéria, Tibet.
Aral-tó, Jangce, Indus, Gangesz, Jenyiszej, Léna, Ob, Sárga-folyó, Tigris, Urál-folyó, Bajkáltó. India: Új-Delhi, Calcutta, Mumbai; Indonézia, Irak: Bagdad; Irán, Izrael, Japán: Tokió,
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Oszaka. Kína: Peking, Sanghaj, Kanton, Hongkong. Koreai-Köztársaság: Szöul. SzaúdArábia, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld, Törökország: Ankara, Isztambul.
Angara ősföld Bali, Fuji, Iráni-felföld, Kaukázus, Krakatau, Kuznyecki-medence,
Takla-Makán, Turáni-alföld, Bering-szoros, Boszporusz, Brahmaputra, Eufrátesz, Holttenger, Mekong, Arab emírségek, Fülöp-szigetek, Kazahsztán, Kuvait, Malajzia, Bangkok, Cseljabinszk, Haifa, Jakarta, Jekatyeriburg, Jeruzsálem, Kobe, Krasznojarszk,
Kyoto, Manila, Mekka, Novoszibirszk, Teherán, Tel-Aviv- Jaffa, Usztty-Ilimszk, Vlagyivosztok,
Európa:
Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Adriai-tenger, Jeges-tenger, LaManche.
Appennini-félsziget, Balkán-félsziget, Boszporusz, Brit-szigetek, Ciprus, Észak-atlantiáramlás, Izland, Kréta, Pireneusi-félsziget, Skandináv-félsziget, Szicília. Alpok, Appenninek,
Balkán-hg., Balti-ősföld, Bretagne, Dinári-hg., Etna, Finn-tóvidék, Francia-középhegység,
Kárpátok, Kárpát-medencevidék, Kaukázus, Mont-Blanc, Német-középhegység, Pennine-hg.,
Pireneusok, Skandináv-hg., Urál, Vezúv. Donyec-medence, Germán-alföld, Hollandmélyföld, Kelet-európai-síkság, Mezeta, Lengyel-alföld, Londoni-medence, Párizsi-medence.
Dnyeper, Don, Duna, Elba, Ladoga-tó, Loire, Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Temze, Urál folyó,
Volga. Észak-, Nyugat-, Dél-, Kelet-Európa, Közép-Európa.
Azori-szigetek,Adriai-tenger, Balti-tenger, Ebro, Északi-tenger, IJsel-tó, La-Manche,
Watt-tenger, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Dánia, Görögország, Hollandia,
Írország, Málta, Ciprus, Monaco, Burgenland, Délvidék, Erdély, Felvidék,
A fentieken kívül, országonként
Albánia: Tirana, Belgium: Brüsszel. Bosznia-Hercegovina: Sarajevo, Bulgária: Szófia. Dánia:
Koppenhága.
Észtország. Fehéroroszország: Minszk. Finnország: Helsinki.
Franciaország: Lotaringia, Párizs, Marseille, Le Havre, Lyon, Strasbourg. Görögország: Athén. Hollandia: Amszterdam, Hága, Rotterdam.
Horvátország: Dalmácia, Száva, Zágráb, Dubrovnik, Fiume (Rijeka).
Írország: Dublin. Izland: Reykjavík. Lettország. Litvánia. Luxemburg. Macedónia: Skopje.
Moldova: Chişinâu.
Nagy-Britannia Egyesült Királyság: Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország, London, Birmingham, Glasgow, Manchester.
Norvégia: Osló.
Olaszország: Róma, Genova, Milánó, Nápoly, Torino, Vatikán, Velence.
Oroszország: Moszkva, Murmanszk, Novoszibirszk, Szentpétervár, Volgográd.
Portugália: Lisszabon.
Spanyolország: Madrid, Barcelona.
Svédország: Stockholm, Göteborg.
Szerbia és Montenegro: Podgorica, Vajdaság, Belgrád, Szabadka, Újvidék.
Ukrajna: ÉK-i Kárpátok, Kárpátalja, Kijev, Beregszász, Csap, Munkács, Odessza, Ungvár,
Vereckei-hágó.
Antwerpen, Bilbao, Csernobil, Dnyepropetrovszk, Donyeck, Dublin, Göteborg, Hága,
Koppenhága, Nyizsnij Novgorod, Rotterdam, Sevilla, Skopje, Split, Sarajevo, Szófia,
Thesszaloniki, Várna, Iparvidékek: Dél-és DK-Anglia, Donyec-medence, ÉK- Anglia,
ÉNY-Oroszország, Flandria, Karaganda, Közép-Anglia, Kuznyecki-medence, Lotaringia, Moszkva környéki iparvidék, Olasz ipari háromszög, Randstadt, Skót-iparvidék,
Urali-iparvidék, Volgai-iparvidék,
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Követelmények a tanév végén
 A tanuló ismerje a kontinensek fő természetföldrajzi vonásait.
 Tudja ezeket a fekvés, felszín, kialakulás és a földrajzi övezetesség összefüggésrendszerében vizsgálni,
 Tudja értelmezni az egyes földrészek, tájak, országok természeti és társadalmi jellemzőinek összefüggéseit, kölcsönhatásait.
 Ismerje a kontinensek, tipikus tájak és országok regionális sajátságait, a közöttük
lévő hasonlóságokat, különbségeket, kapcsolataik rendszerét,
 Támassza alá példákkal a gazdasági élet jelenségeinek kölcsönhatásait,
 Ismerjen a tanult térségben környezetkárosító folyamatokat, tevékenységeket és az
elhárításukra (megelőzésükre) tett intézkedéseket,
 Tudja használni a térképet információszerzésre a szemléleti- és tanári segítséggel
az okfejtő térképolvasás szintjén,
 Mutassa meg (jelölje be kontúrtérképen) a tanult topográfiai fogalmakat, kapcsolja
hozzájuk jellemző földrajzi tartalmukat.
 Legyen jártas az egyes információhordozók, atlaszok, lexikonok, internet
használatában.
 Legyen képes önálló anyagfeldolgozásra, ábrák, grafikonok elemzésére, készítésére, a megfelelő következtetések levonására, kritikai gondolkodásra, társaival való kooperatív együttműködésre, az ismeretszerzés során.
 Legyen képes önállóan prezentáció készítésére, bemutatására.
 Legyen képes az önállóan megszerzett információt szakszerűen feldolgozni,
szabatosan előadni.
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8. ÉVFOLYAM /TERVEZET/
Óraszám
Évi óraszám: 129
Az órák felhasználása
Témakörök
I. Közép-Európa
II. Hazánk a Kárpát-medencében
III. Fejlődésünk társadalmi alapjai
IV. A hazai tájakon
V. A magyar gazdaság
Év eleji, év végi ismétlés
Összesen:

Új ismeretek
elsajátítása
11+6
7+10
5+5
10+6
7+7
–
40+34

Helyi felhasználás,
Ismétlés,
Összes
kiegészítő anyag,
gyakorlás
óraszám
ellenőrzés
1+3
1+4
13+13
1+3
1+5
9+18
1+3
1+4
7+12
1+4
2+6
13+16
1+3
1+5
9+15
4
–
4
9+16
6+24
55+74

Többlettartalmak az egyes témakörökön belül a nívócsoportban:
Közép-Európa: Közép-Európa részletes földtörténete
 Németország mezőgazdasága
 Közép-Európa kereskedelme és közlekedése
 Közép-Európa idegenforgalmi adottságai
Hazánk a Kárpát-medencében:
 Felszín alatti vizeink, gyógyturizmus
 Hazánk vízgazdálkodása
 Vizeink védelme
 Hazánk talajadottságai
 Talajvédelem
 Megújuló és meg nem újuló természeti erőforrások
 A levegő védelme
 A Kárpát-medence tudósai / Teleki Pál, Lóczy Lajos, Orbán Balázs / Fejlődésünk
társadalmi alapjai
 Magyarság a Kárpát-medencében
 Népességföldrajzi adatok feldolgozása
 Budapest városfejlődése
 Nagyvárosaink környezeti problémái
 Hazánk településhálózata
Hazai tájakon
 Az Alföld természeti adottságai gazdasága
 A Kisalföld természeti adottságai, gazdasága
 Hazánk nemzeti parkjainak részletes feldolgozása
A magyar gazdaság
 Gazdaság- és társadalom földrajzi alapfogalmak
 Könnyű és nehéziparágaink részletes jellemzése
 A biogazdálkodás lehetőségei
 Részletes idegenforgalmi adottságaink
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Bevásárló és szórakoztató központok
A régiók gazdaságának részletes áttekintése

Kiegészítő tevékenységek:
 Forrásfeldolgozás, statisztikai adatok elemzése, grafikonok, diagrammok
 készítésének elemzésének elsajátítása, önálló kutatómunka, internet használat
 gyakorlása, prezentáció készítés, projektmunka, topográfiai gyakorlatok,
 számításos feladatok gyakorlása, vaktérkép készítése.
 kiselőadások, múzeumlátogatás, filmnézés, iskolán kívüli programok
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9. ÉVFOLYAM /TERVEZET/
Óraszám
Évi óraszám: 148 /74+74/
Az órák felhasználása
Témakörök
I. Tájékozódás a kozmikus környezetben. A térkép
II.A földi szférák. A kőzetburok.
A vízburok. A levegőburok
III.A természetföldrajzi övezetesség
Év végi összefoglalás
Összesen:

Helyi felhasználás,
Új ismeretek Ismétlés,
Összes
kiegészítő anyag,
elsajátítása gyakorlás
óraszám
ellenőrzés
12+15

1+4

3+5

16+24

29+ 20

3+5

5+8

37+33

12+ 10

2+2

3+5

17+17

–
53+45

–
6+11

–
11+18

6
74+74

Kiegészítő tartalmak az egyes témakörökhöz
Tájékozódás a kozmikus környezetben
 Az égbolt felfedezése az ókortól napjainkig
 A Stonehenge
 Csillagászok, tudósok életműve /Arisztarkhosz, Ptolemaiosz, Kopernikusz, Galilei,
Giordano Bruno, Kepler, stb/
 A Nap, napfolttevékenység
 Föld típusú bolygók
 Jupiter típusú bolygók
 A csillagok „élete”
 A Naprendszer egyéb összetevői
 A naptárak története
 Számításos feladatok/ fokhálózat, helyiidő, zónaidő stb/
 Térképtani gyakorlatok
 Térképi vetületek
 Az űrkutatás története
A földi szférák
 Vulkáni utóműködések a Föld felszínén
 A Föld híres vulkánkitörései
 Ásványtani kőzettani gyakorlatok
 A földtörténet részletesen
 A dinoszauruszok világa
 Időjárási térképek elemzése
 A víz és a levegőszennyezés
 Hazánk felszín alatti vízkincse
 Pusztuló tavak nyomában
 A Kárpát-medence folyói
 A gleccserek nyomában
 Kádár László a sivatagok kutatója
 Magyar földrajztudósok nyomában
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Éghajlati övezetesség
 Az övezetek részletes jellemzése, kiegészítve az élővilággal.
 Éghajlati diagramok elemzése
 A trópusok környezeti problémái
 Környezeti változások a Mediterráneumban
 A sztyepp és a préri környezeti problémái
Kiegészítő tevékenységek:
Filmnézés, projektmunka, kőzettani gyűjtemények látogatása, kőzetgyűjtemény készítése,
kirándulás, térképolvasás, számításos feladatok, kiselőadás, egyszerű vetületek készítése, látogatás a Debreceni Egyetem Ásvány-és Kőzettani Intézetében
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10. ÉVFOLYAM / TERVEZET/
Óraszám
Évi óraszám: 74+74
Az órák felhasználása
Témakörök
I. A természeti és a társadalmigazdasági kapcsolatrendszerek
II.A világgazdaság a 21. században
III.A világ régiói, országcsoportjai,
országai
IV.A globális problémák földrajzi
vonatkozásai
Év végi összefoglalás
Összesen:

Helyi felhasználás,
Új ismeretek Ismétlés,
Összes
kiegészítő anyag,
elsajátítása
gyakorlás
óraszám
ellenőrzés
6+9

1+2

1+4

8+15

21+17

1+3

2+4

24+24

24+16

2+3

3+6

29+25

7+4

1+2

2+4

10+8

–
58

–
5

–
8

3
74+74

Kiegészítő tartalmak a nívócsoportban:
A természeti és a társadalmi-gazdasági kapcsolatrendszerek:
 Népességföldrajzi adatok elemzése, diagrammok készítése
 A demográfiai robbanás
 A migráció okai, formái
 Születéskor várható élettartam összetevői
 Számításos feladatok / természetes szaporodás, fogyás/
 Településtípusok részletes csoportosítása
 A városfejlődés tényezői
 Világvallások részletesen
 Nyelvcsaládok
A VG. A 21. században
 GDP GNP rangsor a világgazdaságban, változások, ezek okai.
 A világkereskedelem áruszerkezeti és relációs összetétele részletesen
 Gazdasági integrációk története
 A transznacionális vállalatok kialakulása, térhódítása
 A tőzsde működése
 Tőzsdei alapfogalmak
 Az ENSZ szakosított szervezeteinek munkája
 Statisztikai adatok elemzése
 Az eladósodott országok kilátásai
A világ régiói, országcsoportjai
 Az USA természeti és gazdasági földrajza, részletesen.
 A Japán csoda
 és II .generációs kistigrisek részletes földrajza
 Latin-Amerika országai
 Fejlődő országok a világban
 Adóparadicsomok
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Az EU részletes története, szervei
Az EU hatása hazánk gazdaságára
A világgazdasági válság hatása
Húzóágazatok jellemzése

Globális problémák ökológiai vonatkozásai
 A Föld globális problémái
 Az ökológiai lábnyom
 Túlnépesedés, éhezés, szegénység
 Természet-és környezetvédelmi konferenciák
Kiegészítő tevékenységek:
 Adatsorok, diagramok grafikonok készítése, elemzése, kiselőadások, projektmunka, prezentáció, összehasonlító elemzések, szakfolyóiratok /HVG, A földgömb, internetes újságok rendszeres tanulmányozása stb.
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11-12. ÉVFOLYAM
A 11. és 12. évfolyam feladata az emelt szintű érettségire való felkészítés földrajzból.
A 11-12. évfolyam tanterve ezért egységet képez.
Célok és feladatok:
 Átismételni, kibővíteni, gyakoroltatni a tanulók eddigi földrajzi ismereteit.
 Vaktérképen, feladatlapokon gyakoroltatni, elmélyíteni topográfiai ismereteiket.
 Grafikonok, segédanyagok, cikkek elemzése révén földrajzi következtetésekre jutni.
 Önálló ismeretszerzés internet, szakkönyvek, szakfolyóiratok révén.
 Önálló projektmunka készítés.
 Földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, a különböző céloknak megfelelő információk kiválasztása és feldolgozása, értelmezése;
 Az ismeretanyag alapvető összefüggéseinek felismerése és bemutatása konkrét
példákon keresztül;
 Földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, értelmezésében;
 Különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése;
 Kontúrtérképes feladatok megoldása;
 Egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezése;
 Földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok és
térképvázlatok készítése, folyamatábrák, keresztmetszeti rajzok elemzése;
 Szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan;
 Földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, szóbeli és írásbeli témakifejtések során.
 Az emelt szintű érettségi követelmények elsajátítása
Óraszám
Éves óraszám:
11. évfolyam: 74 óra
12. évfolyam: /az érettségi szünet miatt 31 tanítási héttel számolva/ 62 óra
Óra Téma
11. évfolyam
1.

2.

3.

Kiemelt tevékenységek a képességfejlesztés érdekében

Példák gyűjtése különböző méretarányú térképek felhaszA térképi ábrázolás.
nálási lehetőségeire. Példák gyűjtése különböző célból
A térkép fajtái és alkal- készült térképekre, ábrázolási módjuk összehasonlítása.
mazásuk lehetőségei.
Különböző térképi kivágatok (földrajzi, tematikus stb.)
információtartalmának olvasása, értelmezése.
Egyszerű helymeghatározási, mérési és számolási feladaTérképolvasási gyakorlatok végzése.
tok.
Metszet készítése szintvonalas térkép alapján.
Logikai térképolvasási feladatok gyakorlása (a felkészülés
Térképpel
kapcsolatos
során az egyes témakörökhöz folyamatosan kapcsolanlogikai feladatmegoldádók).
sok.
Különböző számítási feladatok (terület, távolság, magas365

4.

Térképhasználati gyakorlatok.

5.

A légi- és az űrfelvételek
felhasználásának lehetőségei.

6.

A Naprendszer felépítése
és annak földi következményei.

7.

A Naprendszer tagjainak
jellemzése.

8.

A Föld és mozgásai.

9.

Az időszámítás elvei és
gyakorlata.

10.

Időszámítással kapcsolatos feladatmegoldások.

11.

A földtörténeti időszámítás.

12.

A földtörténet fő eseményei által létrehozott képződmények.

ságkülönbség) gyakorlása.
A térképpel a valóságban való eligazodással kapcsolatos
feladatok megoldása.
Légi- és űrfelvételek azonosítása térképvázlattal, térképpel, térképi információkkal.
Példák gyűjtése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításával kapcsolatban.
Adatgyűjtés a csillagászat történetéből, a különféle világképek összevetése.
Példák gyűjtése a naptevékenységek földi hatásaira.
Kiselőadás az üstökösök jellemzőiről.
Adatok, adatsorok összevetése, elemzése a bolygótípusok
összehasonlításához, a hasonlóságok és a különbségek
megállapításához.
A Hold és a Föld fizikai jellemzőinek összehasonlítása.
A nap- és holdfogyatkozások bemutatása megfigyelési
tapasztalatok és ábrák alapján.
Magyarázórajz készítése a fogyatkozások és a holdfázisok
kialakulásáról.
Az Internet és a CD-ROM-ok információforrásként való
felhasználása. A témakörhöz kapcsolódó friss hírek, információk értelmezése.
A látszólagos és a valós mozgás értelmezése, összevetése
a tapasztalatokkal.
A keringéssel és a forgással kapcsolatos ábrák értelmezése, összefüggések, következtetések levonása azokból. A
keringés és a forgás folyamatának, nevezetes időpontjainak és helyzeteinek modellezése.
A Nap delelési magasságának kiszámításához kapcsolódó
feladatok megoldása.
Az időszámítás elvének magyarázata és bemutatása.
A naptárkészítés elvének bemutatása.
Tanulói kiselőadás a naptártípusokról.
Helyi idővel és zónaidővel kapcsolatos számítási feladatok megoldása.
A dátumválasztó vonal sajátosságainak alkalmazása feladatok megoldása során.
Kiselőadás a földtörténeti kormeghatározás elveiről.
A földtörténet és a történelmi események időtartambeli
különbségeinek érzékeltetése.
Eligazodás a földtörténet nagy időegységeiben (idő, időszak, kor) földtörténeti táblázat felhasználásával.
Eligazodás a földtörténet időegységeinek eseményeiben
folyamatábrák felhasználásával.
A földtörténeti folyamatok, események időrendbe állítása
példák alapján.
Példák gyűjtése térkép segítségével az egyes idők és időszakok különböző képződményeire.
Az őskontinensek mozgásainak bemutatása tematikus térképek, folyamatábrák segítségével.
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13.

A Föld és a kőzetburok
szerkezete.
A kőzetlemezek.

14.

A kőzetlemez-mozgások
okai, típusai, következményei.

15.

A vulkánosság és a földrengés.

16.

A hegységképződés.

17.

A leggyakoribb ásványok,
kőzetek keletkezése és
tulajdonságaik.
A hasznosítható ásványi
nyersanyagok.

18.

Kőzet felismerési gyakorlatok.

Egyszerű vázlatrajz készítése a Föld és a kőzetburok szerkezetéről.
A Föld belső fizikai jellemzőinek bemutatása adatsorok,
ábrák segítségével.
A földmágnességnek a tájékozódásban való gyakorlati
jelentőségének bemutatása.
A gyakorlati példák felsorolása a geotermikus gradiens
gazdasági jelentőségére.
A kőzetlemezek felépítésének bemutatása rajzokon.
A nagy kőzetlemezek megnevezése és csoportosítása térkép segítségével.
Egyszerű vázlatrajzok készítése a kőzetlemezek mozgástípusairól.
Kőzetlemez-mozgásokkal kapcsolatos ábrák értelmezése.
A lemezmozgások típusainak és következményeinek öszszehasonlítása.
A kőzetlemez-mozgások, a vulkánosság és a földrengés
összefüggéseink bemutatása folyamatábrák segítségével.
A vulkán-típusok jellemzése, előfordulásuk leolvasása a
térképről.
A vulkánosság és az ércképződés kapcsolatának bemutatása ábra segítségével, földrajzi előfordulásaik megnevezése.
Példák felsorolása a vulkánosság és a vulkáni utóműködés
jelentőségére és gazdasági hasznosítására.
Kiselőadás a földrengés méréséről és a kísérőjelenségekről.
A témához kapcsolódó aktuális hírek értelmezése.
A hegységképződési folyamat szakaszainak rajzos ábrázolása és elemzése.
Képi információk (pl. videofilm, számítógépes modellek)
felhasználása a hegységképződés folyamatával kapcsolatban.
A kőzetlemez-mozgás típusok és a hegységképződés kapcsolatának bemutatása konkrét példákon.
A gyűrt- és a röghegségek formakincsének összehasonlítása képek, ábrák, modellek és leírások alapján.
A hegységek csoportosítása szerkezetük, magasságuk és
formakincsük szerint.
A témához kapcsolódó kontúrtérképes feladatok megoldása a követelményben felsorolt névanyag felhasználásával.
A kőzetek anyagainak körforgását bizonyító ábra elemzése.
A kéregszerkezet és az ásványkincsek előfordulása közötti
kapcsolat bizonyítása tematikus térkép segítségével.
Az ásványok és a kőzetek felhasználási lehetőségeinek
bemutatása példák alapján.
Az ásványok és a kőzetek előfordulásával kapcsolatos
kontúrtérképes feladatok megoldása.
Ásványok és kőzetek felismerése, jellemzése.
Ásványok és kőzetek csoportosítása keletkezésük szerint.
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19.

A Föld nagyszerkezeti
egységei, és eltérő szerepük a földrajzi folyamatokban, jelenségekben.

20.

A Földfelszín formálódása a belső és a külső erők
munkája során.

21.

A kőzetburokkal kapcsolatos folyamatok és összefüggések.

22.

A légkör anyaga és szerkezete.

23.

A levegő felmelegedése
és kapcsolata a társadalmi-gazdasági élettel.

24.

A légnyomás és a szél.
Hatásuk a mindennapi
életre.

Kőzetek egyszerű vizsgálata.
A nagyszerkezetei egységek felismerése tematikus térképeken, elhelyezésük kontúrtérképen.
A nagyszerkezeti egységek típusainak és formáinak felismerése, valamint jellemzése képek, ábrák alapján.
A nagyszerkezeti egységek földtörténeti átalakulásának
bemutatása példákon.
A névanyagban szereplő példák csoportosítása a nagyszerkezeti egységekhez való tartozásuk alapján.
Az egyes nagyszerkezeti egységek gazdasági jelentőségének bemutatása.
A felszínformák felismerése képeken, ábrákon, modelleken.
Példák gyűjtése az egyes földrajzi övezetekben jellemző
felszínformálódásra.
Példák bemutatása a felszínformákra a kontinensek és hazánk területéről térképek, térképvázlatok felhasználásával.
Felszínformák modellezése terepasztalon.
Tájleírás készítése különböző felszínformájú tájakról képi
információk alapján.
Az ismeretek rendszerezését, az összefüggések bizonyítását igénylő feladatok megoldása.
Szövegértéses, szövegalkotásos, rajzos és kontúrtérképes
feladatok megoldása.
Képi információk (pl. videofilm, diakép, CD-ROM, Internet) elemzése.
A légkör anyagi összetételét és annak változását bemutató
adatsorok összehasonlító elemzése.
A légkör szerkezeti felépítését bemutató ábra elemzése.
A légszennyezés és következményeinek bemutatása szemelvények segítségével.
Kiselőadás az ózonréteg kialakulásáról, veszélyeztetettségéről és annak földi következményeiről.
Vázlatrajz készítése a levegő felmelegedéséről, az azt módosító tényezőkről, az üvegházhatásról és a levegő lehűléséről.
Középhőmérséklet- és hőingadozás bemutatására számítási
feladatok végzése.
Hőmérsékleti adatok grafikus ábrázolása.
Hőmérsékleti térképek összehasonlító elemzése.
A hőmérséklet gazdaságot befolyásoló szerepével kapcsolatos tematikus térképek (pl. napfénytartam, hőösszeg,
tenyészidőszak) elemzése.
A hőmérséklet, a légnyomás és a szél összefüggéseinek
bizonyítása.
A ciklon és az anticiklon, valamint a hideg- és a
melegfront kialakulásának rajzos magyarázata, az időjárás
alakításában betöltött szerepük bemutatása.
Izobártérképek összehasonlító elemzése.
Légnyomásadatok grafikus ábrázolása.
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25.

Az általános légkörzés.
A szélrendszerek.

26.

A csapadékképződés folyamata és a csapadékfajták.
A csapadék kapcsolata a
mindennapi élettel.

27.

Az időjárás és az
éghajlat.

28.

A világtenger jellemzői,
hasznosítása.

29.

A felszíni vizek és kapcsolatuk a társadalmigazdasági élettel.

Légnyomás- és széltérképek összehasonlító elemzése.
Kiselőadás a nevezetes helyi szelekről és hatásaikról.
Információ gyűjtése a szél okozta károkról.
A szél által kialakított formák felismerése képeken, ábrákon.
Az általános légkörzés rendszerének bemutatása egyszerű
ábra rajzolásával.
Az állandó szélrendszerek jellemzőinek összehasonlítása.
A mérsékelt és a forró övezeti monszunszél kialakulásának
és következményének magyarázata ábra alapján.
Magyarázó rajz készítése a monszun szélrendszerekről.
A felhő- és a csapadékképződés folyamatának bemutatása
ábrák segítségével.
Kiselőadás a felhőtípusokról és azok időjárással való kapcsolatairól.
Csapadékadatok grafikus ábrázolása, csapadéktérképek
összehasonlító elemzése.
A vízgőztartalommal kapcsolatos számítási feladatok
megoldása.
Példák gyűjtése a csapadék és a mezőgazdasági termelés
összefüggéseire, a csapadék felszínformáló hatásaira.
Éghajlattal kapcsolatos térképek összehasonlító elemzése.
Éghajlati diagram szerkesztése adatok alapján.
Légköri képződmények felismerése időjárási térképeken
és műholdfelvételeken.
Időjárási-térkép elemzése.
Időjárás-jelentés értelmezése, egyszerű prognózis készítése.
Az időjárás-jelentés és az előrejelzés gazdasági jelentőségének bizonyítása.
Példák gyűjtése a társadalmi eredetű éghajlatváltozások
okaira és következményeire.
A sótartalom változásainak bemutatása egy hosszúsági kör
mentén a befolyásoló tényezőkkel összefüggésben.
A tengeráramlási rendszerek kialakulásának magyarázata
térképvázlat segítségével. A légkörzési és a vízkörzési
rendszer kapcsolatának bemutatása.
A tengeráramlások éghajlat-módosító hatásának bizonyítása tematikus térképek és éghajlati diagramok alapján.
A tengerjárás kialakulásának magyarázata folyamatábra
segítségével.
Példák gyűjtése a tengerjárás természeti és társadalmigazdasági következményeire.
A tenger által kialakított felszínformák felismerése képeken, ábrákon.
A világtenger gazdasági hasznosítási lehetőségeinek bemutatása példák alapján.
A tóképződés típusainak bemutatása konkrét példákon.
A tópusztulás szakaszainak felismerése képeken, ábrákon.
Vita a mesterséges tavak kialakításának környezeti követ369

30.

A felszín alatti vizek és
kapcsolatuk a társadalmi
gazdasági élettel.

31.

A komplex vízgazdálkodás. A vízvédelem.

32.

A talaj és jelentősége az
élelmiszertermelésben.
A talaj veszélyeztetettsége.

33.

A levegő-, a víz- és a talajburokkal kapcsolatos
folyamatok, összefüggések.

kezményeiről.
Vízállás-jelentés értelmezése.
A folyó munkavégző képességének bemutatása a földrajzi
fekvéssel, a domborzattal és az éghajlattal való összefüggésben példák, ábrák és képek segítségével.
A folyók által kialakított felszínformák felismerése képeken, ábrákon.
Egyszerű vízhozam-számítási feladatok megoldása.
A felszíni vizek gazdasági hasznosítási lehetőségeinek
bemutatása példák alapján.
Kontúrtérképes feladatok megoldása a vízrajzi névanyag
felhasználásával.
A felszín alatti vizek különböző szempontú rendszerezése
és jellemzése. A felszín alatti vizek kialakulása és a földtani szerkezet, a kőzetminőség összefüggésének bemutatása.
Karsztformák felismerése és megnevezése képeken, ábrákon, metszetrajzon.
Egyszerű metszetrajz készítése a karsztformák bemutatására.
A környezeti tényezők és a karsztosodás kapcsolatának
igazolása.
Példák gyűjtése a felszín alatti vizek hasznosításáról.
Szemelvények, adatok, aktualitás hírek értelmezése a témához kapcsolódóan.
Az árvíz- és a belvízvédelem
feladatainak bemutatása hazai példákon.
Az emberi tevékenységek hatásának bemutatása a felszíni
és felszín alatti vizek minőségére.
A vízvédelem és a vízzel való takarékosság szükségességének bizonyítása szemelvények, adatok, diagramok alapján.
Vita a vízerőművek építésének előnyeiről és hátrányairól.
Példák gyűjtése a vízrendszerekbe való emberi beavatkozás hatásaira.
Az éghajlat talajképződésben való meghatározó szerepének bizonyítása.
A talajtípusok területi elhelyezkedésének bemutatása tematikus térkép alapján, a zonális és azonális talajok megkülönböztetése.
A különböző talajtípusok szerkezetének jellemzése talajszelvény segítségével.
A talaj gazdasági jelentőségének bizonyítása.
A talajpusztulás előidézőinek és a talajvédelem módjainak
bemutatása konkrét példákon.
A levegő-, a víz- és a talajburok összefüggésrendszerének
bizonyítása ábrák segítségével.
Az ismeretek rendszerezését, az összefüggések bizonyítását igénylő feladatok megoldása.
Szövegértéses, szövegalkotásos, rajzos és kontúrtérképes
feladatok megoldása.
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34.

A légkör és a víz földrajzával kapcsolatos számítási feladatok.

35.

Az egyes geoszférákkal
kapcsolatos
környezeti
problémák kapcsolatai.

36.

A szoláris és a valós éghajlati övezetek.
A vízszintes földrajzi
övezetesség.

37.

A forró övezet földrajzi
jellemzése,
környezeti
problémái.

38.

A mérsékelt övezet,
valamint a meleg- és a
hideg mérsékelt öv földrajzi jellemzése, környezeti problémái.

Képi információk (videofilm, diakép, CD-ROM, Internet),
adatok, adatsorok elemzése.
Időjárás-jelentés, időjárási térkép értelmezése.
Tematikus térképek logikai olvasása.
A levegő felmelegedésével és lehűlésével, a vízgőztartalom változásával, a vízhozammal kapcsolatos számítási
feladatok megoldása.
Diagramok szerkesztése adatokból.
Klímadiagramok
felismerése és összehasonlító elemzése.
Aktualitás események, hírek megvitatása a levegő-, a vízés a talajburok környezeti problémáiról.
A geoszférák közötti kapcsolatok bemutatása.
Képi információk (pl. videofilm, diakép, CD-ROM, Internet), adatok, adatsorok elemzése.
A témához kapcsolódó szövegértési és szövegalkotási feladatok megoldása.
A szoláris éghajlati övezetek bemutatása egyszerű magyarázó ábrán.
A szoláris és a valós éghajlati övezetek elhelyezkedésének
összevetése a módosító tényezők bemutatásával.
A vízszintes földrajzi övezetesség rendszerének, elemei
egymásra épülésének értelmezése tematikus térkép vagy
ábra alapján.
Éghajlati diagramok felismerése, összehasonlító elemzése.
A forró övezetben érvényesülő földrajzi-környezeti törvényszerűségek bemutatása.
Az övezetet bemutató komplex szelvény elemzése.
Az övezet és az övek/vidék jellegzetességeinek felismerése és bizonyítása tematikus térképek, képek, szemelvények
alapján.
Tájleírás készítése a forró övezet tipikus tájairól.
A forró övezetben jellemző életmódok bemutatása.
A forró övezeti gazdálkodás jellegzetes módjainak és termékeinek bemutatása.
Kiselőadás az övezet környezeti problémáiról és azok
megoldási lehetőségeiről.
Éghajlati diagramok felismerése, összehasonlító elemzése.
A mérsékelt övezetben érvényesülő földrajzi-környezeti
törvényszerűségek bemutatása.
Az övezet és az övek/területek jellegzetességeinek felismerése és bemutatása térképek, képek, szemelvények alapján.
A mediterrán és a mérsékelt övezeti monszuntáj összehasonlítása.
Tájleírás készítése a mérsékelt övezet tipikus tájairól.
A mérsékelt övezetben jellemző életmódok bemutatása.
A gazdálkodás jellegzetes módjainak bemutatása, terméklista összeállítása.
Kiselőadás az övek környezeti problémáiról és azok megoldási lehetőségeiről.
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39.

A mérsékelt övezet valódi
mérsékelt övének földrajzi jellemzése, környezeti
problémái.

40.

A hideg övezet földrajzi
jellemzése,
környezeti
problémái.

41.

A vízszintes és a függőleges övezetesség kapcsolata.

42.

Az általános természetföldrajzi ismeretek összefoglalása.

43.

Kontinensek és kontinensrészek jellemzésének
módszerei és szempontjai.

Az övben érvényesülő törvényszerűségek bemutatása.
Éghajlati diagramok felismerése és összehasonlító elemzése.
A kontinentalitás Ny-K-i változásának bizonyítása Eurázsiában diagramok, keresztmetszeti ábrák összehasonlításával.
Az öv egyes területi jellegzetességeinek felismerése és
bizonyítása tematikus térképek, képek, szemelvények
alapján.
Tájleírás és az életmód bemutatása a tipikus tájakról.
A gazdálkodás övben jellegzetes módjainak bemutatása.
Az övre jellemző termékek listájának összeállítása.
Kiselőadás az öv környezeti problémáiról, a lehetséges
megoldásokról.
Magyarázó rajz készítése a nappalok és az éjszakák időtartamának a földrajzi szélességtől függő változásáról.
Éghajlati diagramok felismerése, összehasonlító elemzése.
A hideg övezetben érvényesülő földrajzi-környezeti törvényszerűségek bemutatása.
Az övezet és övei jellegzetességeinek felismerése és bizonyítása tematikus térképek, képek, szemelvények alapján.
Tájleírás készítése a hideg övezet tipikus tájairól.
A hideg övezetben jellemző életmódok bemutatása.
A hideg övezeti gazdálkodás jellegzetes módjainak és termékeinek bemutatása.
Kiselőadás a gazdálkodás kiterjesztésének várható környezeti következményeiről és azok megoldási lehetőségeiről.
A vízszintes és a függőleges övezetesség rendszerének
összehasonlítása.
A forró és a mérsékelt övezet függőleges övezetességének
összevetése keresztmetszeti ábrák segítségével.
A függőleges övezetességet bemutató keresztmetszeti rajz
készítése.
A függőleges övezetességgel kapcsolatos képek, ábrák,
szövegek elemzése, értelmezése.
A vízszintes és a függőleges övezetességgel összefüggő
növénytermesztés összehasonlítása.
A kőzetburok, a levegő-, a víz- és a talajburok összefüggés-rendszerének bizonyítása ábrák segítségével.
Az ismeretek rendszerezését, az összefüggések bizonyítását igénylő feladatok megoldása.
Szövegértéses, szövegalkotásos, rajzos és kontúrtérképes
feladatok megoldása.
Képi információk (pl. videofilm, diakép, CD-ROM, Internet), adatok, adatsorok elemzése.
Az ismeretek és képességek ellenőrzésére alkalmas feladatsorok megoldása.
A kontinensek és tájaik természetföldrajzi jellemzése, hasonlóságok és különbségek kiemelése.
Tematikus térképek, képek elemzése.
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44.

Ország csoportok és országok jellemzésének és
összehasonlításának
szempontjai.

45.

A gazdasági helyzet
értékelésére
alkalmas
mutatók, jellemszámok.

46.

Afrika tipikus tájainak
földrajzi és gazdasági
jellemzői.

47.

Ausztrália gazdasági életének kialakulása,
és szerepe a világgazdaságban.

48.

Amerika általános természetföldrajzi képe, kialakulásának értelmezése.

49.

Amerika
általános
társadalomföldrajzi, gazdasági képe, szerepe a
világban.

50.

Az Amerikai Egyesült
Államok szerepe a világgazdaságban.
Az USA nagy gazdasági

Társadalmi, gazdasági adottságaik összehasonlító értékelése tematikus térképek, adatsorok alapján.
A környezeti állapot összehasonlítása tematikus térképek,
szemelvények, aktualitások alapján.
Kontúrtérképes feladatok megoldása.
Ország csoportok és országok természetföldrajzi jellemzése, hasonlóságok és különbségek kiemelése.
Társadalmi, gazdasági adottságaik összehasonlító értékelése tematikus térképek, adatsorok és képek alapján.
A környezeti állapot összehasonlítása tematikus térképek,
szemelvények, aktuális hírek alapján.
Kontúrtérképes feladatok megoldása.
A GDP, a GNP és az életminőségre vonatkozó adatok
gyűjtése, összehasonlítása, ábrázolása.
Történeti változások, tendenciák megfogalmazása az adatok összevetésével.
Afrika tájanként eltérő természeti erőforrásainak és gazdasági életének értékelése tematikus térképek alapján.
Afrika tipikus tájainak és lakói életmódjának bemutatása
képelemzéssel.
Az afrikai földrajzi övezetesség bemutatása képek, leírások és tematikus térképek segítségével.
Vita a társadalmi-gazdasági elmaradottság okairól és megoldási lehetőségeiről.
Afrika domborzati, vízrajzi topográfiai fogalmainak, gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük
kontúrtérképbe.
Az ausztráliai természeti adottságok összefüggéseinek
bemutatása tematikus térképek segítségével, az összefüggéseket érzékeltető vázlat készítése.
Ausztrália világgazdasági szerepének értékelése statisztikai adatok alapján.
Észak- és Dél-Amerika tipikus tájainak bemutatása ábraés képelemzés alapján.
A dél-amerikai és az afrikai földrajzi övezetesség összehasonlítása ábrák és leírások alapján.
Tematikus térképelemzés Észak-, Közép- és Dél-Amerika
természeti adottságainak, erőforrásainak bemutatására.
Amerika domborzati és vízrajzi topográfiai fogalmainak
leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
A kontinens gazdasági szerkezetének, a világgazdaságban
elfoglalt helyének bemutatása diagram- és adatelemzéssel.
Ábra vagy vázlat készítése a népesség városokba áramlása
okainak bemutatására.
Amerika gazdasági központjainak leolvasása a térképről,
bejelölésük kontúrtérképbe.
Az USA gazdasági központjainak leolvasása a térképről,
bejelölésük kontúrtérképbe.
Összehasonlító adat- és ábraelemzés (az USA világgazdaságban elfoglalt helye, a nagy gazdasági körzetek fejlődé373

körzeteinek fejlődése.

51.

Mexikó és Brazília
földrajzi jellemzői.

52.

Ázsia általános természetföldrajzi jellemzői, azok
okai és következményei.

53.

Ázsia
általános
társadalomföldrajzi jellemzői, azok okai és következményei.

54.

55.

56.

57.

sének tendenciái).
Az USA mezőgazdasága övezetességének és az egyes
gazdasági körzetek jellemzőinek bemutatása tematikus
térképelemzéssel.
Mexikó társadalmi-gazdasági élete jellemzőinek bemutatása tematikus térképek, adatok felhasználásával.
A fejlődő országok városiasodásának jellemzése ábraelemzéssel és cikkfeldolgozással.
Brazília területi gazdasági különbségeinek bemutatása
vázlatkészítéssel.
Ázsia geológiai szerkezetének és az ásványkincselőfordulások kapcsolatának bemutatása földtani térkép
elemzésével.
Az ázsiai földrajzi övezetesség bizonyítása tematikus térképelemzéssel.
Ázsia domborzati, vízrajzi topográfiai fogalmainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
A vallás szerepének bemutatása szövegfeldolgozással.
A népességrobbanás, a népességszám-prognózisok elemzése statisztikai adatok segítségével.
Az ázsiai élelmezési problémák okainak és következményeinek bemutatása forrás- és ábraelemzéssel.
Ázsia gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.

Ázsia tipikus tájainak
Ábra- és képelemzés Ázsia tipikus tájainak jellemzésére.
jellemzői és szerepük
Séma készítése a tipikus tájak jellegzetességeinek bemutaa
társadalmi-gazdasági
tására.
életben.
Adatsorok elemzése (pl. népesedési folyamat és élelmezési
gondok).
A természetföldrajzi kör- Képfelismerés India földrajzi jellemzőivel kapcsolatban.
nyezet és a társadalmi A külföldi tőke szerepének bemutatása India társadalmihagyományok
szerepe gazdasági életében forrásfeldolgozás alapján.
India földrajzi jellemzői- Vázlatkészítés a társadalmi-gazdasági összefüggések érzének kialakulásában.
keltetésére.
India gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Az ország világgazdasági jelentőségének bemutatása adatok, diagramok és szöveges források alapján.
A társadalmi-gazdasági
A kínai társadalmi-gazdasági fejlődés sajátos vonásainak
fejlődés feltételei, útja és
bemutatása szöveges források alapján.
következményei Kínában.
Kína gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
A japán társadalmi-gazdasági fejlődés sajátos vonásainak
Japán szerepe a világ és a bemutatása szemelvény-feldolgozás alapján.
térség
társadalmi- Érvek gyűjtése állítások bizonyítására (pl. a japán gazdagazdasági fejlődésében. A ság szerepe a világgazdaságban és a világkereskedelemgazdasági élet fejlettség- ben) különböző forrásokból.
ének okai.
Japán gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Információgyűjtés könyvtári, internetes forrásokból: a térDélkelet-Ázsia iparoso- ség sajátos gazdasági fejlődésének megismerése esetleírádott és iparosodó országa- sok alapján. Esszé készítése a témából.
inak fejlődési útja.
Diagramok és adatsorok elemzése (a térség szerepe a világgazdaságban).
A kőolajgazdagság világgazdasági jelentőségének bemutatása adatok és diagramok alapján.
Nyugat-Ázsia és az arab
Esetelemzések (a kőolaj szerepének bemutatása a térség
világ szerepe a világ tárországainak gazdaságában és társadalmi életében).
sadalmi-gazdasági életéA bizonyítás módszere (a térség geopolitikai fontossága).
ben, országainak közös és
Nyugat-Ázsia domborzati, vízrajzi topográfiai fogalmaiegyedi vonásai.
nak, gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Tényleges és viszonylagos földrajzi fekvés meghatározása
Topográfiai gyakorlatok a világtérképen és a kontinensek térképein.
földrészekkel és országa- Kontúrtérképen való bejelölések felismerése és megneveikkal kapcsolatban.
zése domborzati térkép segítségével.
Topográfiai fogalmak bejelölése kontúrtérképekbe.
Összefüggés bemutatása a geológiai szerkezet és az ásványkincs-előfordulások, valamint a lemeztektonikai folyamatok és a kontinens területének változása között temaEurópa földjének kialaku- tikus térképek információi alapján.
lási folyamata, természeti- Európa kialakulási folyamatának bemutatása geológia és
és társadalmi-gazdasági szerkezetmorfológiai térképek segítségével.
következményei.
Európa szerkezeti, domborzati egységeinek felismerése
térképen, ábrán és képen.
A domborzati topográfiai fogalmak leolvasása térképről,
bejelölésük kontúrtérképbe.
Európában jellemző éghajlatok felismerése diagramok
alapján, különbségeik leolvasása, jellemzésük.
Európa általános termé- A különböző adottságú tájak természetföldrajzi jellemzőiszetföldrajzi képe.
nek összehasonlítása.
Európa vízrajzi topográfiai fogalmainak leolvasása térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Az európai gazdasági kapcsolatok értelmezése tematikus
térképelemzéssel.
Példák, esetek gyűjtése a médiából a vendégmunkások, a
menekültek, a bevándorlók befogadásából származó probEurópa
általános
lémákra.
társadalomföldrajzi képe.
Tények és adatok gyűjtése az Európán belüli társadalmigazdasági fejlettségi különbségekre.
Európa országainak, fővárosainak leolvasása a térképről,
bejelölésük kontúrtérképbe.
Tematikus térképelemzés az integráción belüli gazdasági
kapcsolatok értelmezésére.
Ábraelemzés az integrálódási folyamat lényegének, az
Az Európai Unió földrajzi
integráció fokainak bemutatására.
vonatkozásai.
Az unió működésének bemutatása CD-ROM információtartalma alapján.
Statisztikai adatok értelmezése az unióval kapcsolatban.
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65.

Az Európai Unió és Magyarország kapcsolatai.

66.

Észak-Európa természetföldrajzi jellemzői és
országainak társadalmigazdasági szerepe.

67.

Szerkezetváltás NyugatEurópa gazdaságában.

68.

69.

Az Egyesült Királyság
földrajzi jellemzői, gazdaságának változásai.
Franciaország
földrajzi
jellemzése, szerepe az
Európai Unió gazdaságában.

70.

Dél-Európa
mediterrán
tájainak jellemző vonásai.

71.

Dél-Európa országainak
fő gazdasági-társadalmi
vonásai.

72.

Olaszország és Spanyolország gazdasági életének bemutatása, összehasonlítása.

73.

Horvátország, Szerbia és

Az EU-n belüli területi fejlettségbeli különbségek leolvasása tematikus térképekről.
Esszék készítése az EU mezőgazdasági, területfejlesztési,
környezetgazdálkodási törekvéseiről.
Kiselőadások a szervezet és hazánk kapcsolatának különböző területeiről szakcikkek, tanulmányok és internetes
források felhasználásával.
Az ipar és a mezőgazdaság területi elhelyezkedésének
bemutatása tematikus térképek elemzése alapján.
Képfelismerés (Észak-Európa földrajzi jellegzetességei).
Adatok kikeresése az észak-európai országok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatására.
Észak-Európa gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Ábraelemzés a hagyományos iparvidékek telepítő tényezőivel kapcsolatban.
Forráselemzés a 20. század második felében NyugatEurópában lezajlott gazdasági szerkezetváltásról és annak
következményeiről.
Nyugat-Európa gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Forráselemzés az ipar területi átrendeződéséről.
Forráselemzés és ahhoz kapcsolódó vita a gazdasági szerkezetváltás sikeres és kevésbé sikeres útjairól.
Internetes forráskeresés (az idegenforgalom szerepe az
ország gazdasági életében).
Adatsor elemzése (pl. Franciaország szerepe az EU élelmiszertermelésében).
A mediterrán tájak felismerése képek és leírások alapján.
A tipikus mediterrán táj jellemzése.
A Földközi-tenger jelentőségének bemutatása adatsorok,
leírások, tematikus térképek alapján.
Adatok gyűjtése Dél-Európa gazdasági megosztottságával
kapcsolatban, és a tényekből érvek megfogalmazása állítások alátámasztására.
Tematikus térképek összehasonlító elemzése (különböző
természeti környezet, eltérő gazdasági-társadalmi következmények).
Terméklisták összeállítása (a mediterrán mezőgazdaság
terményei).
Dél-Európa gazdasági és idegenforgalmi központjainak
leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Ábra készítése az észak-olaszországi ipari háromszög gazdasági kapcsolatainak bemutatására tematikus térképek
információinak felhasználásával.
Kiselőadás a mediterrán táj, a történelmi és a kulturális
örökség idegenforgalmi szerepének érzékeltetésére.
Összehasonlító adatelemzés (az idegenforgalom szerepe az
országok gazdasági életében).
Nemzetiségi térkép elemzése.
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Montenegró
gazdasági Tematikus térképelemzés a gazdasági élet területi elrendeéletének bemutatása, ösz- ződésével kapcsolatban.
szehasonlítása.
Az ismeretek rendszerezése, rendszerező vázlat készítése.
74. Összefoglalás.
Különféle feladattípusokból összeállított feladatlap megoldása.
12. évfolyam
Kelet-Európa természet- Természetföldrajzi tematikus térképek elemzése.
1.
földrajzi jellemzői.
Keresztszelvény készítése és azonosítása a térképpel.
Az egykori Szovjetunió társadalmi-gazdasági jellemzőinek
Kelet-Európa
közös
bemutatása forrásmunkák felhasználásával.
2.
társadalomföldrajzi jelA kelet-európai országok gazdasági központjainak leolvalemzői.
sása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Statisztikai adatok elemzése az országok világgazdasági
jelentőségének bemutatására.
Oroszország és Ukrajna Tematikus térképek összehasonlító elemzése az oroszorgazdálkodási problémái- szági iparvidékek földrajzi jellemzőiről.
3.
nak természeti és társa- Tematikus térképelemzés Ukrajna mezőgazdaságának bedalmi okai, összefüggései. mutatására.
Rendszerező ábra elemzése (pl. a Donyec-medence gazdaságának földrajzi összefüggései).
Észak-, Dél-, Nyugat- és Kelet-Európával kapcsolatos röEsszé típusú feladatok
4.
vid és hosszabb választ igénylő esszé típusú feladatok
megoldásának módszerei.
megoldása.
Közép-Európai sík- és rögvidékei, magashegységei terméKözép-Európa természet5.
szeti adottságainak összehasonlítása, összehasonlító ábrák
földrajzi jellemzői.
készítése.
Tematikus térképek összehasonlító elemzése (különböző
természeti környezet, eltérő társadalmi-gazdasági követKözép-Európa és országakezmények).
6.
inak társadalmi-gazdasági
Közép-Európa sík- és rögvidékei, magashegységei társabemutatása.
dalmi-gazdasági lehetőségeinek összehasonlítására (összehasonlító táblázat készítése).
Németország komplex földrajzi jellemzése.
Különböző műfajú forrásanyagok gyűjtése Németország
világgazdasági jelentőségéről.
Esettanulmány a Ruhr-vidék gazdasági és környezeti átNémetország
földrajzi
7.
alakulásáról.
képe.
Országon belüli fejlettségi különbségek bemutatása tematikus térképek összehasonlító elemzésével.
Németország gazdasági központjainak leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Ábraelemzés (a magashegységi környezet szerepe az országok gazdasági életében).
Ausztria, Szlovénia és
Tematikus térképelemzés és képelemzés a különböző jelSzlovákia
társadalmi8-9.
legű nagytájak természeti erőforrásainak összegyűjtése
gazdasági fejlődése.
érdekében.
Az országok eltérő gazdaságfejlődési útjának bemutatása
vázlatban.
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10.

Csehország, Lengyelország és Románia közös,
valamint eltérő földrajzi
vonásai.

11

Topográfiai gyakorlatok –
Európa.

12.
13.

A feleletválasztásos feladatok megoldási technikái.
Az ábra- és képelemzési
feladatok megoldási technikái.

14.

Európa földrajzának öszszefoglalása.

15.

A Kárpát-medence mint
természetföldrajzi egység.
A medencejelleg következményei.

16.

A
Kárpát-medence
társadalomföldrajzi jellemzői.

17.

Magyarország
földtani
adottságai, kialakulásuk
és gazdasági következményei.

18.

Magyarország éghajlata,
vízrajza, élővilága és talajai.

Az országok összehasonlító földrajzi jellemzése.
Az országok gazdasági teljesítményeinek összehasonlítása
diagramok elemzésével.
Az országok különböző társadalmi-gazdasági fejlődési
útjainak bemutatása.
Az országok gazdasági központjainak, magyar vonatkozású városainak leolvasása térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Országok és városok tényleges és viszonylagos földrajzi
fekvésének meghatározása.
Nagytájak, iparvidékek, országok és városok kontúrtérképen való bejelölésének felismerése, megnevezése térkép
alapján.
Topográfiai fogalmak bejelölése kontúrtérképekbe.
A feladattípus gyakorlása Európa földrajzával kapcsolatban.
A feladattípus gyakorlása Európa földrajzával kapcsolatban.
Rendszerező vázlat készítése Európa földrajzi jellemzőiről.
Különböző feladattípusokat tartalmazó összefoglaló feladatsor megoldása.
Földrajzi helyzet- és helymeghatározás földgömbön és
különböző méretarányú térképeken.
Érvek gyűjtése a központi fekvés, valamint a tranzithelyzet
előnyeiről és hátrányairól.
Domborzati és szerkezetmorfológiai térképek elemzése.
A medencejelleg bizonyítása tematikus térképek segítségével, lista készítése azok előnyös és hátrányos következményeiről.
Tematikus térképek (pl. nemzetiségi összetétel, magyarok
a világban, gazdasági fejlettség) elemzése.
Adatsorok (pl. nemzetiségi összetétel, gazdasági fejlettség)
elemzése.
Internetes forráskeresés a határokon átnyúló eurorégiókról
és a regionális együttműködésekről a Kárpát-medencében.
A földtörténeti fejlődés lemeztektonikai folyamatának
bemutatása ábraelemzéssel.
Tényleolvasás kortáblázatból. A Kárpát-medencebeli földtörténeti folyamatok elhelyezése kortáblázatban.
Földtörténeti képződmények térképi elhelyezése.
Kőzetek vagy fényképük rendszerezése előfordulásuk és
hasznosításuk szerint.
Hazánk domborzati topográfiai fogalmainak leolvasása a
térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Az éghajlati jellemzők vázlatba rendezése (okok – jellemzők – következmények).
Éghajlati tematikus térképek olvasása, tartalmuk közötti
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19.

Magyarország népességés településföldrajzi jellemzői.

20.

A magyar nemzetgazdaság jellemző vonásai.
A gazdaság változó ágazati szerkezete és területi
átrendeződési folyamata.

21.

Az ipar szerepe a magyar
nemzetgazdaságban,
szerkezetének változása.

22.

A magyarországi ipari
termelés területi elrendeződése és főbb termékei.

23.

A természeti adottságok
szerepe hazánk mezőgazdaságában.

24.

A magyar mezőgazdaság
területi jellemzői, azok
okai és következményei.

kapcsolatok feltárása.
Éghajlati diagram elemzése.
Hazánk éghajlatának jellemzése adott szempontok alapján.
Tények leolvasása vízrajzi, talaj- és növényzeti térképről.
Aktuális hazai természetföldrajzi tények gyűjtése tömegkommunikációs forrásokból, azok magyarázata.
Bizonyítás szemelvény alapján (a vízszennyezés és az árvízvédelem helyi és regionális összefüggései).
Adatsorok és diagramok leolvasása és értelmezése (pl.
népességszám, természetes szaporodás, korfa).
Információszerzés képek, ábrák, tematikus térképek alapján.
Tematikus térkép és adatsor elemzése (pl. nemzetiségi
összetétel, népsűrűség területi különbségei).
Bizonyítás tények alapján (pl. a népességmozgások összefüggése a gazdasági-politikai tényezőkkel, munkanélküliség).
Hazai településtípusok jellemzése képek, adatsorok térképvázlat alapján.
Tények leolvasása, a közöttük lévő összefüggések megállapítása ábrák, adatsorok alapján.
Nemzetgazdasággal kapcsolatos tematikus térkép elemzése.
Gazdasági mutatók összehasonlítása (a magyar gazdaság
helye Európában és a világban).
A magyar gazdaság Európában és a világban elfoglalt helyének bemutatása gazdasági mutatók összehasonlításával.
Forrásfeldolgozás (a gazdaság területi és szerkezeti átalakulásának eredményei, problémái; a termelés környezeti
hatásai).
Az iparral kapcsolatos tematikus térképek elemzése.
Tények leolvasása ábrákról és adatsorokból, majd a közöttük lévő összefüggések megállapítása.
Diagramok, adatsorok elemzése (az ipar szerkezetének
változási folyamata).
Esettanulmányok: az ipari parkok szerepe a térségek gazdasági fejlődésében.
Terméklisták összeállítása (a magyar iparágak legfőbb
termékei).
Rendszerező vázlat készítése a természeti adottságok és a
mezőgazdaság kapcsolatáról (előnyös és hátrányos vonások).
Adatelemzés (az élelmiszergazdaság szerepe a magyar
gazdaságban).
Tematikus térképek (pl. domborzati, éghajlati, talajadottságok, termőhelyek, történelmi borvidékek) összehasonlító
elemzése.
A termelés, a feldolgozás és a fogyasztás kapcsolatának
bemutatása.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari hungarikumok listájának
379

25.

Magyarország közlekedése és külkereskedelme.

26.

A magyarországi idegenforgalom jellemzői és fő
körzetei.

27.

Topográfiai gyakorlatok –
Magyarország.

28.

29.

30.

31.

32.

összeállítása.
Tények leolvasása tematikus térképekről, diagramokról,
adatsorokból a külkereskedelem áruszerkezetével kapcsolatban.
Összefüggések megállapítása tematikus térképek (külkereskedelmünk iránya) összevetésével.
Aktuális hírek keresése és értelmezése az ország Európai
Unióval való kapcsolatáról.
Egy-egy idegenforgalmi körzet komplex jellemzése.
Kiselőadás a turizmus környezetre és a szolgáltatás egyéb
ágaira gyakorolt hatásairól.
Idegenforgalmi programajánlatok összeállítása különböző
szempontok figyelembevételével.
Idegenforgalmi körzetek elhelyezése kontúrtérképen.
Tájak és vízrajzi fogalmak kontúrtérképen való bejelölésének felismerése domborzati és tematikus térképek segítségével.
Topográfiai fogalmak (tájak és települések) bejelölése
kontúrtérképekbe.

Asszociációs típusú, forráselemzéses és szövegér- A feladattípusok megoldásának gyakorlása hazánk földrajtéses feladatok megoldási zához kapcsolódóan.
technikái.
Az Alföld fekvésének, tájainak, földrajzi jellemzőinek
leolvasása domborzati és tematikus térképekről.
Az Alföld természeti ké- A folyók és a szél felszínformáló hatásának felismerése,
pe.
bemutatása alföldi tájképeken.
Az egyes alföldi tájtípusok természetföldrajzi jellemzőinek
összehasonlítása.
A nagytáj gazdaságban betöltött szerepének bizonyítása
adatsorok alapján.
Az Alföld társadalmiAz élelmiszeripar jelentőségének kiemelése a nagytájon.
gazdasági jelentősége.
Az egyes alföldi tájtípusok társadalmi-gazdasági földrajzi
jellemzőinek összehasonlítása.
A Kisalföld fekvésének, tájainak, földrajzi jellemzőinek
leolvasása domborzati és tematikus térképekről. Logikai
térképolvasás.
A Kisalföld jellemző terÖsszefüggések rendszerezése (a történelmi múlt, a hamészetföldrajzi és társagyományok, az infrastruktúra, a szaktudás szerepe a nagydalmi-gazdasági képe.
táj gazdasági életében).
A Szigetköz környezeti problémáinak bemutatása forráskereséssel és forrásfeldolgozással.
A Nyugati-peremvidék (Alpokalja) és a Dunántúli-dombA
Nyugati-peremvidék és hegyvidék fekvésének, tájainak, földrajzi jellemzőinek
(Alpokalja) és a Dunántú- leolvasása domborzati és tematikus térképekről. Logikai
li-domb- és hegyvidék térképolvasás.
jellemző természetföld- Képelemzés és tematikus térképelemzés (a természeti
rajzi
és
társadalmi- adottságok és településtípusok kapcsolata).
gazdasági képe.
A hegységek tagjainak csoportosítása tematikus térképekről (pl. kőzetanyag, szerkezet, ásványkincs) leolvasott in380

33.

A
Dunántúliközéphegyvidék és az
Északi-középhegység
természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jellemzői.

34.

Magyarország nagyrégióinak jellegzetességei.

35.

Hazánk környezeti állapota.

36.

37.

38.

formációk alapján.
A két nagytáj természet- és társadalomföldrajzi jellemzőinek összehasonlítása táblázatban.
A gazdasági szerkezetváltás bemutatása adatsorok összehasonlításával.
A gazdasági szerkezetváltás következményeinek bemutatása rendszerező vázlatban.
A régiók elkülönítése kontúrtérképen.
Kiselőadás a hazai és az európai uniós régiók kialakítása
és működése közötti különbségekről.
A nagyrégiók összehasonlítása adatsorokból (mutatók)
szerzett információk alapján.
Képfelismerés a nagyrégiók és a főváros jellegzetességeiről.
Példák gyűjtése a nagyrégión belüli és a nagyrégiók közötti együttműködésekre.
Budapest településszerkezetét és a Budapesti agglomeráció felépítését bemutató ábra elemzése.
Környezeti állapot értékelése tematikus térképekről, légiés űrfelvételekről, egyéb képekről, adatsorokból szerzett
információk alapján.
A nemzeti parkok, világörökségi területek felismerése
térképen, megnevezése kontúrtérképen.
A nagyvárosokban jellemző környezeti ártalmak összegyűjtése forráselemzés alapján.
A témához kapcsolódó információszerzés CD-ROM-okról.
Kiselőadás a környezetvédelem hazai elveiről példák alapján.
Adat- és ténygyűjtés a környezet védelmében tett magyarországi intézkedésekről.

Topográfiai gyakorlatok –
Magyarország.
Írásbeli feladatlap topográfiai feladatainak megoldása.
Feleletalkotásos feladatok Feleletalkotásos feladatok megoldása.
megoldási technikái.
Rendszerező vázlatkészítés.
Magyarország földrajzáKülönböző feladattípusokat tartalmazó összefoglaló felanak összefoglalása.
datsor megoldása.
Demográfiai folyamatokat bemutató ábrák, grafikonok és
adatsorok elemzése.
Szemelvények, cikkek elemzése a népességszámmal és a
népesség-összetétellel kapcsolatban.
A népesedési szakaszok és a korfa alakja közötti összefügA népesség számbeli ala- gés bizonyítása.
kulása, összetétele, terüle- Népességgel kapcsolatos tematikus térképek (pl. népsűrűti eloszlása a Földön.
ség, emberfajták) tartalmának összevetése, a közöttük lévő
kapcsolatok megkeresése.
A népsűrűséggel és a természetes szaporodással kapcsolatos számítási feladatok megoldása.
A foglalkozási átrétegződés bemutatása adatok, ábrák segítségével.
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39.

A települések földrajzi
jellemzői a világban 1.

40.

A települések földrajzi
jellemzői a világban 2.

41.

A rajzos feladatok megoldási technikái.

42.

A világgazdaság jellemzői, szerkezete.
A gazdasági fejlettség
területi különbségei.

43.

A világgazdasági pólusok
szerepe a világgazdaságban, vezető országaik.

44.

A világgazdaság peremhelyzetben lévő országainak szerepe a világgazdaságban.

45.

Az egyedi szerepkörű
országok, ország csoportok és jelentőségük
a világgazdaságban.

46.

A világgazdaság működése.

Szemelvények elemzése a népesség térbeli mozgásáról.
A települések csoportosítása különböző, megadott szempontok szerint.
A településtípusok szerepének átértékelődésével kapcsolatos adatok, szemelvények elemzése.
A szerepkör, alaprajz és arculat kapcsolatának bizonyítása
képek, ábrák alapján.
A falvak összehasonlítása földrajzi szempontok szerint.
Példák gyűjtése eltérő szerepkörű falvakra.
Kiselőadás, vita a tanyák átalakuló szerepéről.
A várostípusok és a városszerkezet jellemzőinek felismerése ábrákon, képeken, leírásokban, térképvázlatokon.
A városodás és a városiasodás folyamatának összehasonlítása, magyarázata.
A város és vonzáskörzete kapcsolatának bemutatása példákon. Példák gyűjtése eltérő szerepkörű városokra, a városba áramlás eltérő okaira.
A földrajzi övezetesség és a település kép, építkezési mód
összefüggésének bemutatása ábrák, képek alapján.
Vita a nagyvárosi élet előnyeiről és hátrányairól.
Különböző típusú és funkciójú települések önálló tervezése és modellezése.
A feladattípus megoldásának gyakorlása a népesség és a
településföldrajzi témához kapcsolódóan.
A gazdaság ágazati felépítését bemutató vázlatrajz készítése.
A gazdasági fejlettség területi különbségeinek bemutatása
adatsorok, tematikus térképek elemzésével.
Fejlett és kevésbé fejlett térségek, országok megnevezése.
Az országok besorolása gazdasági fejlettségük alapján
több mutató felhasználásával.
Aktualitások gyűjtése a témához kapcsolódóan.
Adatsorok, diagramok segítségével a pólusok világgazdasági szerepének, területi átrendeződésének bemutatása.
A centrum és periféria országok jellemzőinek összehasonlítása adatsorok, szemelvények, tematikus térképek alapján.
A világgazdaság vezető országainak leolvasása térképen,
bejelölése kontúrtérképen.
Példák keresése az eltérő fejlettségű periféria-országok
felzárkózásának lehetőségeire.
A világgazdaság peremhelyzetben lévő országainak leolvasása térképen, bejelölése kontúrtérképen.
A társadalmi-gazdasági sajátosságok bemutatása adatsorok, képek, szemelvények segítségével.
Önálló gyűjtőmunka az egyedi szerepkörök típusaira és
jellemzőik bemutatására.
Aktualitások gyűjtése az adóparadicsomokról.
Vázlat készítése a világgazdaság fő összetevőinek és működésének bemutatására.
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47.

A globalizáció.
A multinacionális vállalatok.

48.

A világkereskedelem fő
irányai, áruszerkezete, a
benne résztvevő főbb országok.

A mezőgazdaság termelé49- si típusai.
50. A világ élelmiszergazdasága.

51.

A világ energiagazdasága.

A világgazdaság működését bemutató ábra elemzése.
Sematikus vázlatábra készítése a piacgazdaság működéséről.
A piacgazdaság és a tervgazdaság összehasonlítása.
A globalizáció jellegzetességeinek és következményeinek
bemutatása konkrét példákon.
A multinacionális vállalatok szerveződési elvének bemutatása ábraelemzéssel.
A multinacionális vállalatok működésének bemutatása
vállalatok példáján.
Példák gyűjtése hazánkban tevékenykedő multinacionális
vállalatokról.
Aktualitások és adatok gyűjtése a témához kapcsolódóan,
a globalizáció jellegzetességeinek kiemelése.
Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól.
A világkereskedelem főbb irányainak, árucsoportjainak és
országainak bemutatása adatok, adatsorok, tematikus térképek elemzésével.
Vázlatábra elemzése a nemzetközi munkamegosztás és a
világkereskedelem kialakulásáról.
Példák gyűjtése a világpiactól való különböző függőségekre.
Vázlat készítése az európai integrációs folyamatról.
Az áruszerkezet átalakulásának bizonyítása adatok alapján.
A világkereskedelem jellegzetességeinek bemutatása.
Aktualitások gyűjtése a témához kapcsolódóan.
A mezőgazdasági termelők és fogyasztók földrajzi elhelyezkedésének összehasonlítása tematikus térképek, adatsorok felhasználásával.
Példák gyűjtése a termelési mód és a társadalmi-gazdasági
fejlettség összefüggéseire.
Az élelmiszertermelés övenként, területenként eltérő lehetőségeinek, a mezőgazdasági termelés módjainak összehasonlítása.
Az élelmiszergazdasággal kapcsolatos tematikus térképek
olvasása, adatsorok értelmezése, az ábrázolt összefüggések
feltárása.
Kiselőadás a táplálkozási szokásokról a vallás, a társadalmi hagyományok és az életmód szerepe alapján.
Példák gyűjtése az élelmiszergazdaság okozta környezeti
problémákra.
Az energiagazdasággal kapcsolatos tematikus térképek
olvasása, adatsorok értelmezése, az összefüggések feltárása.
A kőolajválság eltérő gazdasági hatásainak bemutatása
szemelvények alapján.
Példák gyűjtése az energiagazdaság okozta környezeti
problémákra és azok megoldási lehetőségeire.
Vita a környezetkímélő energiatermelés és felhasználás
lehetőségeiről.
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52.

A világ iparának átalakulása.

53.

A harmadik és a negyedik
szektor szerepe a társadalmi-gazdasági életben.

54.

A működőtőke és a pénz
világa.

55.

A világgazdasági tendenciák összefoglalása.

56.

57.

58.

Az ipar szerepének és jelentőségének bemutatása adatsorok, diagramok alapján.
Az ipartelepítő tényezők csoportosítása, szerepük történeti
változásának bemutatása iparágak és iparvidékek példáján.
A beszállítói, az alapanyaggyártó és a feldolgozóösszeszerelő szerepkör bemutatása példák alapján.
Különféle ipari körzetek megnevezése és jellemzése térkép
segítségével.
Kiselőadás az ipari és a technológiai parkok szerepéről, az
ipar környezetet károsító hatásairól.
A harmadik és a negyedik szektor szerepének és jelentőségének bemutatása adatsorok, diagramok, szemelvények
alapján.
Tematikus térképek elemzése a közlekedés és áruszállítás
területi jellegzetességeiről.
Különféle szolgáltatások (kiemelten a hírközlés) fontosságának igazolása példákkal a társadalmi-gazdasági életében.
Az infrastruktúra és az életminőség kapcsolatának bemutatása szemelvények, adatsorok alapján.
Az inflációt csökkentő és növelő tényezők bemutatása
példákkal.
Az adósságválság kialakulásának és következményeinek
magyarázata.
Adatsorok, aktuális szemelvények gyűjtése és elemzése a
témához kapcsolódóan.
Rendszerező vázlat készítése, folyamatábrák elemzése.
Adatok gyűjtése és ábrázolása.
Aktuális hírek, információk feldolgozása.

Adatelemzési és adatfeldolgozási technikák.
Az adat- és ábraelemzési képességek fejlesztése a témához
Ábraelemzési feladatok kapcsolódó feladatok megoldása során.
megoldási technikái.
Adatsorok, diagramok és tematikus térképek elemzése.
A túlnépesedéssel kapcsolatos szemelvények gyűjtése és
elemzése.
A termelés és a fogyasztás területi ellentmondásainak beA népesség, a termelés és
mutatása adtok segítségével.
a fogyasztás növekedéséAz életminőség jellemzésére alkalmas mutatók gyűjtése és
nek földrajzi következértékelése, területi különbségek bemutatása.
ményei.
A túlnépesedés és a túlfogyasztás környezeti következményeinek bemutatása konkrét példákon.
A népességvándorlás okozta problémák bemutatása források felhasználásával.
A globális problémák felismerése hírekben, jelenségekben.
Példák gyűjtése a globális válságproblémák lehetséges
A környezeti válság kimegoldásaira.
alakulása és globalizálóA nyersanyag- és energiahiány, az ivóvízellátás, mint glodása.
bális probléma bemutatása adatsorok, példák felhasználásával.
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59.

60.
61.
62.

A földrajzi környezet társadalmi tevékenységek hatására
bekövetkezett változásainak bemutatása konkrét példákon.
Kiselőadás a nemzetközi szervezetekről és fő tevékenységeikről.
A nemzetközi összefogás szükségességének alátámasztása
példák alapján, esetelemzéssel.
Nemzetközi összefogás a
A fenntartható fejlődés elméletének és lehetőségeinek érkörnyezetvédelemben.
telmezése szemelvények, aktualitások alapján.
A nemzetközi környezetvédelmi egyezményekben elfogadott megállapodások, ajánlások értelmezése dokumentumok alapján.
Topográfia gyakorlatok a
Különböző tartalmú és típusú topográfiai feladatok megolkövetelményrendszerhez
dása.
kapcsolódóan.
Az írásbeli feladatok A vizsga követelményekre épülő gyakorló feladatsor megmegoldása.
oldása.
Vázlatkészítés a tételek kidolgozásához.
A szóbeli feleletek felépíAz időbeosztás fontosságának felismertetése.
tése.
A vizsgahelyzet gyakorlása rövid feleletekben.
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X.
INFORMATIKA TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
7-10. osztály
Amikor a tehetségről beszélünk, számolunk azzal a megállapítással, hogy nem a komplex,
nem egységesen definiálható tulajdonságcsoport fejlesztését tartjuk szem előtt, hanem olyan
tulajdonság-együttest, amely a tanulókat a társadalmilag hasznos tevékenységeknél az átlagosnál jóval magasabb színvonalú munka végzésére teszi képessé. A tanterv számol azzal,
hogy tehetségígéretek, tehetségre utaló jegyek a kiindulási alapok, de a meglévő tulajdonságok egy vagy több területen az átlagosnál jobban, hatékonyabban fejleszthetők.
A tehetségfejlesztés tanterve figyelembe veszi azt is, hogy a tanulók között vannak csodálatos
képességgel rendelkezők, és lassan érők, korán és későn specializálódók, versengőek és viszszahúzódóak, és ezért a középiskola – a családdal, kortársakkal, az oktatásirányítással együtt
– segíti a tehetség-ígéretek, tehetségesek fejlődését.

1. CÉLOK ÉS FELADATOK
Az információs társadalom létrejöttét a mindent átható számítástechnika, a telekommunikáció
fejlődése és az internet tették lehetővé. Az exponenciálisan növekvő számítási kapacitás egyre
összetettebb problémák megoldását (gépesítését) eredményezi. Az adat és az információ termelése, feldolgozása, forgalmazása és fogyasztása alapvető termelési móddá válik, az információs szektor egyre több munkaerőt és számítógépet alkalmaz. Folyamatosan nő az információs termékek és szolgáltatások gazdasága, az információ árúvá válik. A társadalom minden szférájában döntő tényező a hálózatba szerveződés. Kialakul a globális hálózati gazdaság.
Napjainkban a tudás reformációja is zajlik, az egyén és a tudás viszonya megváltozik. A
webhelyek összességén lényegében az egész emberi kultúra, a társadalom minden szférája
reprezentálódik. Az internet nyújtotta lehetőségeket felhasználva az egyén és az információ
(az egyén és a tudás) közvetlenebb kapcsolatba kerül. A kommunikáció sebessége radikálisan
felgyorsul. Megváltozik az egyén magatartása is, kritikus és értő módon kell közölnie, fogadnia és kezelnie az információt.
Az információs és kommunikációs kultúrát minden tanuló számára hozzáférhetővé kell tenni.
Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el
kell sajátítania a megfelelő információszerzési, feldolgozási, adattárolási, szervezési és átadási
technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait.
Az informatika műveltségterület keretében folyó oktatás, nevelés és fejlesztés célja, hogy
felkészítse a tanulókat az informatikai társadalom kihívásaira. Az iskolai oktatás keretei között biztosítani kell a sokféle informatikai eszköz és módszer használatára való felkészülést is.
E gyorsan változó, fejlődő területen nagyfokú az ismeretek elavulása, ezért különösen fontos,
hogy - az egész életen át tartó tanulás jegyében is - figyelmet fordítsunk az informatikai ismeretek folyamatos megújítására.
Az információ egyre inkább nyilvánossá, mindenki számára elérhetővé válik. A műveltségi
terület feladata egyebek mellett a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása is.
Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll üzeneteink kifejezésére.
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Az informatikai eszközök használata veszélyeket is jelent, meg kell ismerni az informatikai
környezet egészségünkre gyakorolt hatását, és a túlzott számítógép-használat ártalmait. A
tantárgy foglalkozásain kellő súlyt kell kapniuk a számítógépes tevékenységekkel járó életvitelbeli veszélyek elhárításának, a személyes tevékenységek közötti egészséges arányok kialakulásának.
Nem felejthetjük el a papír alapú információtárolás óriási történelmi szerepét.
A tanterv az információs társadalomban szükséges ismeretek és gyakorlati tudások, képességek rendszerét úgy építi fel, hogy a hangsúlyt a gyakorlati informatikai írástudásra, a tanulói
tevékenységre és a kompetenciák fejlesztésére helyezi.
A műveltségi területben megfogalmazott tartalom egyetlen integráló jellegű tantárgy keretei
között kerül feldolgozásra. Így az informatika tantárgy keretében a tanulók a számítástechnikai és a könyvtári területtel is ismerkednek. Erre azért van szükség, mert az információszerzés
két fontos hozzáférési formájáról van szó.
Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való beilleszkedést is jelent. Az oktatás fejlesztő szakaszában a tanulónak már legyenek sokirányú
tapasztalatai az alapvető informatikai eszközök helyes használatáról, az információszerzés és
a kommunikáció társadalmi rendjéről. Legyen képes információtudatos viselkedésre.
A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a számítógép kezelésének alapjait, a legfontosabb hardvereszközök használatát. Tudja a hardver és
szoftver fogalmát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes
programokat használjon.
Ismerje néhány kiemelkedő magyar tudós szerepét a számítógép fejlődésében.
Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Ismerje a tanuló az adatkezelés technikáját, az adatvédelem és a szerzői jog szabályait.
A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a
tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit.
Nagyon fontos az, hogy a tanulók életkorának megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozzunk. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek.
Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való
függőségi viszonynak komoly veszélyei vannak
Szerezzenek tapasztalatokat az önálló tanulás fontosságáról, hatékony technikáiról, így készülhetnek fel az egész életen át tartó tanulásra.
Céljaink eléréséhez különösen fontos, hogy a tanulók folyamatos sikerélményben részesüljenek az informatika tanulása során, és így az élet más területein is fogják majd alkalmazni a
megszerzett kompetenciáikat.

2. KULCSKOMPETENCIÁK
A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus
használatára való képesség a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásához kapcsolódó készségek a legalapvetőbb szinten a multimédia technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban
való részvétel képességét ölelik fel.
A digitális kompetencia magában foglalja az információs technológiák lehetőségeinek értését
és használatukhoz szükséges képességet, készséget a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, képszerkesztés, prezentáció, adatbázisok, adattárolás, Internet-szolgáltatások, elektronikus kommunikáció terén, a személyes és társadalmi életben a tanulásban, a munkában, a kutatásban és
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a szabadidőben. Az egyénnek ismernie kell az információ hitelességével, megbízhatóságával
és kritikus értékelésével kapcsolatos kérdéseket, az etikai és jogi vonatkozások alapjait.
A digitális kommunikáció az anyanyelvi és idegen nyelvi (szóban és írásban történő) kommunikáció kiterjesztésének tekinthető, – gyakran „digitális írástudásnak” is nevezik – amennyiben magában foglalja a multimédiás, hipermédiás kommunikációt és azt az „alkalmazói vizuális-manuális nyelvtudást”, amellyel a számítógéppel kommunikálunk. Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaelemeit ki kell egészíteni a digitális médiumok rutinos használatának
kompetenciáival: adatok, szövegek, táblázatok, diagramok, hangok és mozgóképek szerkesztése, értelmezése, prezentálása, különféle alkalmazásokban és az interneten.
A számítógépeket eredetileg nagy mennyiségű matematikai számítás gyors elvégzésére fejlesztették ki, ezért nem meglepő a matematikai és az informatikai kompetenciák rokonsága.
Az informatikában fontos szerepet kap a matematikai kompetencia fejlesztése, azaz a matematikai gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése.
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázzuk és előre jelezzük a természeti folyamatokat, illetve a rendszerek mozgását, tulajdonságait. A matematika köztudottan a természetleírás, különösen a fizikai leírás átütő erejű eszköze, nyelve. A természeti rendszerekre
vonatkozó számítások azonban gyakran nagy nehézségekbe ütköznek, továbbá jelentős probléma bizonyos mérések során nyert nagy mennyiségű adat informatikai kezelése, feldolgozása
is. A korszerű számítógépek és modellek alkalmazásával azonban korábban elképzelhetetlen
mennyiségű számítást lehet rövid idő alatt elvégezni. Ezzel a természettudományos és műszaki modellezés – praktikus szempontból – magasabb szintre lépett. Az informatikaiszámítástechnikai kompetencia itt kapcsolódik szorosan a matematikai és a természettudományos kompetenciához. A természettudományos és műszaki-technikai kompetencia magában
foglalja a kételkedő, kritikus és kíváncsi attitűdöt, a megismerés és konstruálás iránti vágyat,
valamint a biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos etikai kérdések iránti érdeklődést
is. Ezen a ponton szintén kapcsolódik az informatikához.
A hatékony és önálló tanulást nagymértékben segítheti az informatika azzal, hogy új eszközöket ad a kezünkbe: általános és speciális alkalmazások, elektronikus tananyagok, ekönyvek, internetes adatbázisok, multimédia oktatóprogramok, valamint elektronikus oktatástechnikai eszközök (projekttor, interaktív tábla …). A hatékony és önálló tanulás fel is tételezi, hogy rendelkezünk megfelelő digitális kompetenciával, ismerjük és tudjuk használni a
fenti eszközöket. Az informatikai eszközök segítik a motiváció és az összpontosított figyelem
folyamatos fenntartását, ezért is alkalmasak a legtöbb tantárgy tanulására.
Az informatikai eszközök, a médiainformatika és az infokommunikáció lehetőségei új tanulási technikákat kínálnak minden tantárgyban a tanórákon és az órán kívüli felkészülésben. Az
informatika tantárgy egyik célja, hogy a fenti eszközöket és módszereket megismertesse a
tanulókkal.
Az informatika gyakorlatorientált tantárgy, ami nem csak azt jelenti, hogy jelentős a számítógépes gyakorlati tevékenység, hanem azt is, hogy a feladatok zöme a hétköznapi élettel, a
közösségi, iskolai és családi életvitellel, a munkával, alkotással és tanulással kapcsolatos.
Mindez kitűnő lehetőséget teremt a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztésére. Az
IKT eszközök gyakori használata megköveteli, hogy az egyén rendelkezzen a biológiai és
mentális egészség megőrzésének képességével, ugyanis a túlzott informatikai eszközhasználat
egészségkárosító és függőséget okozhat. Az internet soha nem látott mértékben lehetővé teszi
más társadalmak és kultúrák megismerését és elismerését, ezzel hozzájárul az állampolgári
kompetencia fejlesztéséhez. Az információ nyilvánossá válása lehetőséget ad a demokrácia
erősítésére.
Az informatikaoktatás hozzájárul az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez, amennyiben
külön foglalkozik az informatika kultúrtörténetével és az információs társadalommal, kiemel388

ve az informatika jogi és etikai vonatkozásait. Az informatikai kompetenciák szükségesek a
munka világának szinte minden információkezelést és szellemi tevékenységet igénylő területén.
Az informatikaoktatás elősegíti a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia tudatos
fejlesztését is. A gyakorlati feladatok megoldása során olyan készségeket és képességeket
fejleszt, mint a tervezés, szervezés, irányítás, elemzés, kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, egyénileg és csapatban történő munkavégzés. Az informatikaoktatás tág lehetőségeket
teremt az innovatív és kreatív problémamegoldásra.
Az információs termékek alkotása, tervezése és gyártása során fontos szempont a mű, illetve a
dokumentum esztétikai megjelenése és kifejezőképessége. (Gondoljunk a könyvkiadásra, a
multimédiára vagy a webhelyekre.) Rohamosan fejlődik a digitális vagy digitalizált műalkotások, illetve művészetek száma is. Az informatika oktatás az esztétikai-művészeti tudatosság
és kifejezőképesség kompetenciafejlesztésének egyik korszerű eszköze.
Az iskolai számítógépes hálózat, az internet és a könyvtár forrásközpontként történő felhasználásával fejleszteni kell az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket és tanulási
technikákat. A könyvtári informatikának fel kell készítenie a tanulókat az információk elérésére, kritikus kiválasztására, feldolgozására és közlésére. Cél az iskolai és más típusú könyvtárakban a könyvtári eszközökkel végzett tevékenységek gyakoroltatása, tudatos és biztos
használói magatartás kialakítása is. Mindehhez azonban nem elég az informatika tantárgy. A
tanulóknak ismerniük és használniuk kell az informatikai eszközöket a különböző órákon és a
felkészülésük során is.

3. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes és az oktatásban előforduló más intelligens
informatikai eszközökkel végzendő munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére.
Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépet és
perifériáit.
Legyen képes a számítógéppel és más intelligens informatikai eszközökkel való kommunikációra (interaktív kapcsolat tartására).
Tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok szolgáltatásait.
Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Szerezzen jártasságot az informatikai eszközök és információhordozók használatában. Ismerje a használt informatikai eszközök működési elveit.
Legyen képes a különböző formákban megjelenő adatokat felismerni; tudjon adatot különféle
formákban megjeleníteni, szemléltetni, vizsgálni.
Ismerje az alapvető dokumentumformákat, ezeket legyen képes megvalósítani, legyen igénye
a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való
megjelenítésére. Tudjon kezelni és szerkeszteni multimédiás dokumentumokat. Szerezzen
tapasztalatokat az adatok különféle formáinak (szöveges, hangzó, képi) együttes kezelésében,
tudjon adatokat megkeresni, elérni adatbázisból, számítógépes hálózatból. Tudjon oktatóprogramokat használni.
Legyen képes egy probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert eszközök, programok,
alkalmazások és módszerek közül a megfelelőt. Legyen tudomása az intelligens eszközökről
és növekvő jelentőségükről.
Legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében, az iskolában előforduló
tevékenységek algoritmizálható részeit.
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A tanuló ismerje a közvetett (technikai) kommunikáció modelljét és néhány eszközét. Legyen
jártas a hálózat alapszolgáltatásainak önálló használatában. Tudjon adatokat megkeresni, letölteni és elhelyezni az interneten. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén:
csoportos kommunikációs formák, elektronikus levelezés. Tudja használni a mobilkommunikáció lehetőségeit.
Legyen tájékozott a média (internet, televízió, rádió) szerepéről. Ismerje a hagyományos médiumok elektronikus megfelelőit (például elektronikus könyv, folyóirat, zene). Ismerje és
használja az internetes portálokat, digitális fényképezést, a multimédiát. Tudjon használni
médiainformatikai eszközöket a tanulási folyamatban és a szabadidős tevékenységben.
A tanuló ismerkedjen meg a számítástechnika történetével, a mai informatika alkalmazásaival
és fejlődési irányaival. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a
világ informatikai kultúrájának fejlődésében.
Tanulmányozza az informatika társadalmi szerepét, az információs társadalom főbb jellemzőit, az újonnan felmerülő pszichológiai és szociális kérdéseket. Ismerje a programok és adatok
használatának jogi és etikai alapjait (szerzői jog, személyes adatok, hitelesség). Legyen tudatában a túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító és a személyiségre káros hatásainak (pl. játék-függőség, gerinc vagy a szem károsodása). Legyen tájékozott az ekereskedelemről. Tudjon terméket és szolgáltatást interneten rendelni, illetve vásárolni.
A tanuló rendszeresen használja az iskolai könyvtárat, mint információs-tanulási forrásközpontot, vegye igénybe szolgáltatásait. Alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, informatikai eszköztudását, és a megfelelő viselkedés normáit. Ismeretei bővítéséhez, tanulási feladataihoz szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az internet és az elektronikus könyvtár használatában. Feladatai megoldásához rendszeresen használja a folyóiratokat, lexikonokat, szótárakat, kézikönyveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a különböző médiumokat, valamint az
interaktív multimédiát.
A dokumentumtípusok ismeretében legyen képes azok önálló használatára. Ismerje a könyvtártípusokat, a kézikönyvtár informálódásban betöltött szerepét. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni nyilvántartásokban, a könyvtár adatbázisaiban, katalógusaiban. Tudjon forrást és információt keresni a tájékoztató eszköznek megfelelő keresési
módszerek alkalmazásával. Tudjon a dokumentumokból idézni, és a forrásokra szabályosan,
etikusan hivatkozni. Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemzése és feldolgozása alapján.

4. KÉPZÉSI TERV
A tehetségfejlesztő osztály tanulói 7. évfolyamtól tanulják az informatikát. A tantárgy iránt
fokozott érdeklődést mutatók a nívócsoportba kerülnek, a többiek az alapképzés szerint folytatják tanulmányaikat. A két csoport között az átjárhatóságot biztosítanunk kell.
Délutáni foglalkozásokat tanulói igény alapján indítunk.
A gimnáziumi oktatás utolsó két évében fakultációs órák keretében történik az informatika
oktatása, a közép és/vagy emelt szintű érettségi követelményei alapján.
�

5. ÓRASZÁMOK
7. évf.
alapképzés

8. évf.

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

FAKULTÁCIÓ

FAKULTÁCIÓ
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7-8. ÉVFOLYAM
A 7. és 8. évfolyam tartalmi részét az alábbi összesített táblázat foglalja össze. A tanulók előképzettsége, érdeklődése határozza majd meg a témakörök és a tevékenységek évfolyamonkénti elosztását, csoportosítását, és a feldolgozás mélységét.
Témakörök
Tartalmak, tanulói tevékenységek
Az informatikai eszközök használata
Informatikai környe- Különböző informatikai környezetek és eszközök megismerése.
zetek,
számítógép- Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel.
alkalmazási területek.
A számítógép és peri- A perifériák helyes használata.
fériáinak
kezelése Felhasználói karbantartás elvégzése. A billentyűzet és az egér karbanfelhasználói szinten.
tartása. Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet.
Az informatikai esz- A háttértárak működési elvének megismerése, helyes használata.
közök működési elve. Hardvereszközök kiválasztásának szempontjai.
Számítógép-használat A számítógépek helyes használata.
az iskolában.
Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, használata.
Hálózati alapok.
Programok, multimé- Szoftverek fontos típusai.
diás oktatóprogramok, Multimédiás oktatóprogramok önálló használata.
oktatási
anyagok
használata.
Az operációs rendszer, Háttértárak, állományok kezelése.
segédprogramok lap- Megfelelő mappaszerkezet kialakítása. Állományok kezelése segédszolgáltatásai.
programmal is.
Víruskezelés.
Víruskereső program indítása, üzeneteinek értelmezése.
Tömörítés.
Tömörítőprogram megismerése. Tömörített állomány tartalmának
megtekintése, kicsomagolása.
Kiválasztott állományok tömörítése.
Fogalmak
Informatikai eszközök. Intelligens eszközök. A számítógép fő egységei. Központi egység és perifériák.
Mértékegységek a számítástechnikában. A háttértárak működési elve:
mágneses és optikai elven történő tárolás.
Házirend a gépteremben. A multimédiás számítógép. Az operációs
rendszer. Állománykezelő segédprogramok.
Vírus fogalma. Miért kell védekezni a vírusok ellen? Víruskezelő
programok.
A tömörítés fogalma, célja, egyszerű tömörítési módok. Tömörítőprogramok. Gazdaságosság.
Informatika alkalmazói ismeretek
Rajzi dokumentumok Rajzok és ábrák készítése.
létrehozása, átalakítá- A vágólap használata.
sa, formázása.
Műveletek rajzrészletekkel. Képek bevitele.
Szöveges dokumen- Szöveges dokumentum elkészítésének szokásos menete.
tumok
létrehozása, Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése.
átalakítás, formázás.
Táblázatos dokumen- Táblázatok használata a mindennapi életben. Adatok táblázatos for391

Témakörök
tumok. Az adatkezelés
alapjai.
Összetett dokumentum készítése.

Tartalmak, tanulói tevékenységek
mába rendezése, feldolgozása.
Diagramok készítése.
Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok
elkészítése.
Az internetről letöltött dokumentumok elhelyezése.
Elektronikus
faliúj- Bemutatókészítő szoftverek megismerése. Bemutató készítése.
ságok, kirakati bemutatók készítése.
Az információ szem- Adatok keresése dokumentumokban. Adatok megjelenítése, kiemeléléltetését, értelmezé- se.
sét, vizsgálatát segítő
eszközök, illetve módszerek.
Adatok csoportosítása, Az adatok gyűjtése és értelmezése.
értelmezése, azok gra- Táblázatok és diagramok készítése.
fikus ábrázolása, következtetések.
Az
adatbázisokból, Keresés meglévő adatbázisban.
számítógépes hálózat- Információ szerzése tantárgyi programokból, könyvtári adatbázisokból való információ- ból, internetről.
szerzés módjai.
Adatok az interneten. Tematikus térképek keresése az interneten.
Fogalmak
A pixel. Ábraszerkesztés. Szövegegységek. Karakter-, bekezdés- és
oldalformázás. Képek a szövegben. Fejléc, lábléc.
Adatok gyűjtése és csoportosítása, feldolgozása. A multimédia elemei. A számítógépes bemutató fogalma. Dia, vetítés.
Alkalmazói rendszerek jellemzői. Információ és adat. Az adatok megjelenítése: szöveges, táblázatos és grafikus lehetőségek. Adatok a
mindennapi életben, a tudományos életben. Diagramok
Információforrások. Az adatbázisok szerepe az információszolgáltatásban. Adatok gyűjtése és feldolgozása kézi és számítógépes módszerekkel. Képi információ.
Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel)
A problémamegoldó Iskolához kapcsolódó problémák megoldása önálló, illetve irányított
informatikai eszközök munkában
és módszerek.
Projektfeladatok megoldása.
Fogalmak
Hardver- és szoftvereszközök. Eszközismeret. A problémamegoldás
lényege.
Infokommunikáció
Hatékony, céltudatos Hasznos webhelyek.
információszerzés az Tematikus és kulcsszavas kereső használata webhely kereséséhez.
internetről, információ Weboldalak szöveges és grafikus részleteinek, adatainak letöltése,
elhelyezése az interne- mentése.
ten.
Saját dokumentum elhelyezése az interneten.
Infokommunikációs
Saját e-mail cím létrehozása. Az elektronikus levelezés alapfunkcióieszközzel egyéni in- nak használata: küldés-fogadás.
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Tartalmak, tanulói tevékenységek
formáció küldése és Csatolás. Egy levelezőlista kipróbálása. Internetes űrlap kitöltése.
fogadása, mobilkom- Üzenet küldése és fogadása mobilkommunikációs eszközökkel.
munikáció.
Fogalmak
Az URL. Kulcsszavas keresés. A weblap. Az interneten talált információ mentése.
Az e-mail. Levelezőlista. Űrlapok. A telefon, mint információkeresés
és -továbbítás eszköze.
Információtovábbítás mobil eszközökkel és ezek hardver- és szolgáltatási feltételei. SMS, MMS.
Médiainformatika, könyvtári informatika
Az iskolai könyvtár Könyvtárhasználat.
eszköztárának teljes A szükséges információhordozó megkeresése.
körű és készségszintű
használata.
A könyvtártípusok, az Lexikon, szótár, kézikönyv, szakkönyv, közhasznú információs forráelektronikus könyvtár sok használata. Az információhoz jutás. Esélyegyenlőség.
lehetőségei és alkalmazása.
Irányított forrás- és
információkeresés a
direkt és indirekt tájékoztató eszközök
A hagyományos mé- A hagyományos és a számítógépes eszközök összehasonlítása.
diumok (könyv, folyó- A tanulmányi problémának megfelelő médium kiválasztása és feldolirat, rádió, zene, film, gozása. Tudástárak CD-n és az interneten.
tévé)
informatikai
eszközöket alkalmazó
lehetőségei, a forrásfelhasználás algoritmusa és etikai szabályai.
Fogalmak
Könyvtípusok, használati jellemzőik. A könyvtári katalógus.
Médiatár. Kézikönyvtár. Szak- és közkönyvtár. Nemzeti könyvtár.
Elektronikus könyvtárak.
Keresés katalóguscédula alapján. Keresés adatbázisokban. Direkt
tájékoztatás.
Indirekt tájékoztatási eszközök.
A hagyományos médiumok informatikai megjelenése (digitális
könyv, internetes folyóiratok, zenehallgatás, filmvetítés számítógépen, digitális fényképezés).
Az információkeresés problémái. Médiumok kiválasztása.
Információs társadalom
Szerzői jogi alapfo- Dokumentumok. A szerzői jogi és etikai kérdések elemzése, példákon
galmak, a szabad fel- történő bemutatása
használás köre.
Az informatikai biz- A weblapokon talált anyagok elemzése hitelesség szempontjából.
tonság
kérdéseinek, Adataink megadásának veszélyei.
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illetve az információnak a hitelessége.
Az informatika emberi
kapcsolatokra gyakorolt hatása.
Az infokommunikációs világban kialakult
alapvető viselkedési
szabályok.

Tartalmak, tanulói tevékenységek
Tanulságos példák gyűjtése.
Hogyan változtatják meg életünket az új informatikai szolgáltatások,
lehetőségek? Függőség.
Információhordozók használata.
Az iskolai helyi hálózat és internetezés szabályai.

Fogalmak
Szerzői jog. Adataink a hálózatokon. Adatvédelem. Adatbiztonság.
Az informatikai eszközök adta lehetőségek régen és ma. Netikett.
Az elektronikus vásárlás szerepe a XXI. században
Elektronikus vásárlás, Az elektronikus kereskedelem és a vásárlási lehetőségek tanulmányoe-kereskedelem.
zása.
Fogalmak
E-kereskedelem, bankszámla, bankkártya, elektronikus aláírás, adatbiztonság.
Továbbhaladás feltételei
Az informatikai eszközök használata
 Ismerje a számítástechnika fő alkalmazási területeit.
 Ismerje a központi egység és a perifériák közti információáramlás irányát.
 Ismerje a főbb egységeket, perifériákat és működési elvüket, tudja azokat önállóan
használni.
 Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséges fájlt megtalálni.
 Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni. Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni.
 Tudjon mágneslemezt formázni, legyen tisztában a lemezformázás veszélyeivel.
Ismerje megfelelő lemezellenőrző program használatát.
 Tudjon optikai tárolón állományokat rögzíteni, legyen tisztában a másolás etikai
szabályaival.
 Tudjon önállóan használni multimédiás oktatóprogramokat.
 Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni. Ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait.
 Ismerje egy vírusellenőrző program kezelését, legyen tisztában a vírusirtás veszélyeivel.
 Legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására.
 Ismerje egy tömörítőprogram kezelését. Tudjon állományt tömöríteni és kicsomagolni.
Informatikaalkalmazói ismeretek
 Tudja megkülönböztetni a különböző szövegegységeket. Tudjon bekezdést, szakaszt és oldalt formázni.
 Legyen képes az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggések felismerésére.
 Tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle
adatbázisokban keresni.
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Ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni tantárgyi témákról.
Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni.
Legyen tisztában a dokumentumrészletek, saját munkában való felhasználásának
etikai, jogi normáival
Tudja a vágólapot több módon is használni.
Tudjon egyszerű szöveget és rajzot is tartalmazó dokumentumot elkészíteni előre
tervezés után.
Tudjon egyszerű mindennapi közleményeket tartalmazó dokumentumokat készíteni.
Tudatosan tervezze meg készülő dokumentumait.
Tudja értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat

Infotechnológia
 Tudja megfogalmazni a hétköznapi és matematikai problémák, tevékenységek algoritmizálható részleteit.
Infokommunikáció
 Tudjon önállóan webhelyeket felkeresni.
 Szerezzen jártasságot tematikus és kulcsszavas keresők használatában.
 Tudja weboldalak szöveges és grafikus részleteit letölteni, elmenteni.
 Tudjon tematikus és kulcsszavas keresők használatával számára szükséges információkat megszerezni.
 Rendelkezzen saját e-mail-címmel.
 Tudjon magyar nyelvű levelezőprogramot használni.
 Tudja, hogyan lehet SMS-t, MMS-t küldeni és fogadni.
 Ismerje a digitális technika sokféle megjelenési lehetőségét.
Az információs társadalom
 Lássa, hogy a ma embere az új informatikai környezetben éli életét.
 Ismerje Neumann János munkásságának fő területeit. Tudja, hogy a magyar tudósok hozzájárultak a számítástechnika fejlődéséhez.
 Lássa a papír alapú és az elektronikusan tárolt információs anyagok használatának
előnyeit, hátrányait.
 Tudja, hogy a hagyományos médiumok évezredeken keresztül biztosították az emberiség tudásanyagának fennmaradását.
 Tudjon egyszerű zenei és filmanyagot számítógépen lejátszani.
 Tudjon egyszerű eszközzel digitális fényképet készíteni, ezt elmenteni és saját dokumentumaiban felhasználni.
 Tudjon segítséggel feladataihoz dokumentumot választani.
 Ismerje és tartsa be a fájlok letöltésének, állományok másolásának jogi és etikai
szabályait.
Könyvtári és médiainformatika
 Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában
az itt használt kétféle raktári renddel.
 Tudjon keresni megadott szempontok alapján a betűrendes katalógusban szerző
szerint, cím szerint.
 Tudjon lexikont, szótárakat, közhasznú információs forrásokat használni.
 Tudjon segédkönyveket használni információszerzésre.
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Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait.
Ismerjen az iskolai könyvtárnál nagyobb közkönyvtárat

Az elektronikus vásárlás szerepe a XXI. században
 Ismerje az elektronikus kereskedelem lehetőségeit, előnyeit és hátrányait.
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9. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
Az informatikai eszközök használata
Hardver- és szoft- Ergonómiailag megfelelő számíverkörnyezet
tógépes munkakörnyezet. A Neumann-elvű számítógépek felépítése. A számítógép és különféle
perifériái. Informatikai eszközök
kezelése.
Egyes informatikai eszközök
működésének alapjai.
Az operációs rend- Az operációs rendszer és a seszer és környezete gédprogramok kezelése, szolgáltatásai. A hálózatok felépítése.
A helyi számítógépes hálózat
kezelése
és
szolgáltatásai.
Adatbiztonság és a kártékony
programok.
Szervizműveletek.
Infokommunikáció
Az információ és a A jelek sokfélesége.
kód
Az információ és az adat fogalma.
Kettes számrendszer. Számok és
karakterek kódolása. Kép- és
hangkódolás.

Kommunikáció
interneten

az Az elektronikus levelezés fejlett
szolgáltatásai.
Levelezőlisták.
Közhasznú adatbázisok az interneten.
Hasznos
webhelyek.
Céltudatos információkeresés az
interneten.
Multimédiás anyagok keresése és
alkalmazása.
Csoportos kommunikációs formák az interneten.
Tranzakciók az in- Vásárlás, rendelés, ügyintézés az
terneten
interneten és/vagy mobilon, telefonon. Banki ügyintézés. Hivatalos ügyek intézése (önkormányzati …).

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
A számítógépterem rendjének, a
gépek balesetmentes használatának
megismerése. A perifériák helyes
használata. Adott informatikai eszközök kezelésének gyakorlása. Az
informatikai környezet tudatos alakítása. Az eszközök működési elvének megértése.
Be- és kilépés az iskolai hálózatba.
A helyi rendszer, illetve a számítógépes hálózat szolgáltatásainak
használata.
Szoftverek, adatok etikus használata.
Vírusirtók használata.
Tömörítő programok alkalmazása
Az analóg és a digitális jel különbözőségének és átalakíthatóságának
megértése.
Az információ, az adat, az adatmennyiség fogalmainak helyes
használata.
Számok átváltása a kettes, tízes és
tizenhatos számrendszerek között.
Kalkulátor használata átváltásra.
Karakterek kódolása.
Levelező program speciális beállításainak alkalmazása. Levelezőlisták használata. Keresés az adatbázisokban.
Böngészés és keresés az interneten.
Képek és multimédiás anyagok
keresése és felhasználása
Fórumok használata.
Csevegés, telefonálás az interneten.
Termékek és szolgáltatások rendelése és vásárlása.
E-kereskedelemben történő vásárlás.
Tudatos vásárlóvá nevelés.

Médiainformatika
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TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK
Digitális média(eszközök)
interneten.
E-könyvek, portálok.

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
az Elektronikus könyv kezelése, olvasása.
Internetes portálok látogatása: tévé,
rádió, újság.

Informatika-alkalmazói ismeretek
Képszerkesztés és Képszerkesztők fontosabb szolgrafika
gáltatásai. A digitális színes képek felépítése és formátumai,
típusai.
A rajzolás eszközei. Képek vágása és retusálása. Fények és színek
módosítása. Rétegek használata.
Transzformálás. Feliratok.
Képek nyomtatása.
Szövegszerkesztés

Egy szövegszerkesztő szolgáltatásai. Szövegbevitel, javítás, módosítás. Mentés és nyomtatás.
Dokumentumok
formátumai.
Karakterformázás. Bekezdésformázás, oldalformázás. Képek,
objektumok beillesztése és formázásuk.
Tabulátorok, hasábok. Táblázatok formázása. Stílusok, sablonok használata. Körlevél. Dokumentumtípusok.

Multimédiás elemek A multimédia elemei: szöveg,
szerkesztése
rajz, fénykép, videó, hang, animáció.

Informatika alkalmazói ismeretek
Weblapok szerkesz- A web mint hipermédia rendszer.
tése
Egy weblapszerkesztő szolgáltatásai. Célszerű és esztétikus
webhelyek (web-design). Weblapok tulajdonságai. Szövegformázás. Képek tulajdonságai és

Rajzoló és képszerkesztő alkalmazások használata. Konvertálás a
különböző képformátumok között.
A megfelelő rajzeszköz kiválasztása. A rajzeszközök és a színek kezelése. Rajzok, ábrák készítése.
Digitális fényképek alakítása retusálása, nyomtatása.
Rajzos-szöveges dokumentumok
tervezése, az elkészítés szokásos
menete.
Szövegbevitel, gépelés, javítás,
korrektúra.
Kész dokumentum mentése, nyomtatása. Konvertálás formátumok
között. A szöveg karakter szintű
formázása.
Bekezdések formázása, igazítása,
behúzása, listák. Esztétikus oldalak
készítése. Képek beillesztése, másolása, formázása.
Tabulátorok alkalmazása a dokumentumban.
Többhasábos szöveg készítése.
Táblázatok bevitele, formázása.
Bekezdésstílus készítése. Körlevél
szerkesztése.
Meghívó, levél, kérvény, meghatalmazás, szerződés, névjegy készítése.
Multimédia dokumentumok készítése, szerkesztése. Hanganyagok és
mozgóképek lejátszása multimédia
számítógéppel.

Hipertext dokumentumok létrehozása és használata. Szöveget, képet
tartalmazó esztétikus weblapok
készítése, formázása.
Hivatkozások rendszerének létrehozása.
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formázásuk.
Táblázatok készítése weblapon.
Abszolút és relatív hivatkozások
létrehozása.
Táblázatok tulajdonságai. Táblázatok készítése, formázása.
Infokommunikáció
Publikáció az inter- Adatok, dokumentumok elhelye- Weboldalak publikálása az interneneten
zése megfelelő formátumban az ten, webfejlesztő vagy ftp program
interneten.
alkalmazásával.
Platformfüggetlen formátumok.
Informatika-alkalmazói ismeretek
Prezentációkészítés Prezentációs
dokumentumok
felépítése, sablonok. Szövegbevitel. Képek, mozgóképek. Rajzok.
Animációk. Táblázatok, diagramok. Vetítés, interaktivitás.
Táblázatkezelés

A táblázatkezelők szolgáltatásai.
A táblázatok felépítése, alapfogalmak.
Adattípusok és formátumok. Hivatkozások, műveletek, képletek.
Képletek és adatok másolása.
Hivatkozás más munkalapra.
Rendezés.
Táblázatformázás.
Különféle függvények használata.
Diagramkészítés, grafikonkészítés.
Logikai műveletek és függvények.
Keresőfüggvények.
Könyvtári informatika
Könyvtárak története.
Könyvtárak típusai és szolgáltatásaik.
A könyvtári médiumok, dokumentumok csoportosítása.
Katalógusok és tájékoztató eszközök.
Forrás- és információkeresés.
Könyvtári médiumok használata
a tanulásban.

Esztétikus, dinamikus és interaktív
bemutató tervezése a tartalom, forma és működés szempontjából.
Bemutatók, elektronikus faliújságok létrehozása. Bemutatók szerkesztése. Bemutatók vetítése és
kiselőadások megtartása.
Táblázatkezelővel megoldható feladatok áttekintése. Adatok csoportosítása, értelmezése. A feladatmegoldáshoz szükséges táblázatok,
adattípusok tervezése. Adatok bevitele a táblázatba. Műveletek, képletek, függvények alkalmazása. Táblázatok formázása, diagramok készítése. Végezzünk gazdaságossági
számításokat, az egyéni életvitelt
érintő problémák kapcsán (biztosítás, mobil tarifák …)
Függvények ábrázolása.
Adatok grafikus ábrázolása, statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.
Kutatások és kiselőadások, bemutatók a könyvtárak kultúrtörténetéből.
A könyvtári szolgáltatások megismerése. Megadott művek keresése
és tematikus gyűjtőmunka a könyvtár állományában.
Forrás- és információkeresés.
A médiumok megkülönböztetése
formai és használati jellemzőik,
információs értékük alapján. Különféle könyvtári médiumok használata.
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Továbbhaladás feltételei
 A tanuló tudjon alapvető könyvtár- és állományműveleteket végezni a számítógépen.
 Ismerje a számítógép gyakori perifériáinak funkcióit, tudja használni azokat.
 Ismerje az adat, információ és kód fogalmát.
 Képes legyen egyszerű logikai feladatokat megoldani.
 Használja a leggyakoribb helyi és távhálózati kommunikációs lehetőségeket: email, böngészés, keresés.
 Tudjon adatbázisban keresni az interneten.
 Ismerjen szövegszerkesztőt, rajzoló-képszerkesztő alkalmazást.
 Használjon és ismerjen különféle formátumú dokumentumokat.
 Önállóan tudjon minta és leírás alapján szöveges dokumentumot szerkeszteni.
 Tudjon rajzolni, képet módosítani, dokumentumban felhasználni.
 Tudjon multimédia hanganyagot, mozgóképet lejátszani.
 A tanuló tudjon egyszerű weboldalt szerkeszteni alkalmazással, hiperhivatkozást
elhelyezni. Tudjon néhány diából álló esztétikus és tartalmas bemutatót készíteni
és levetíteni.
 Ismerje a táblázatkezelés alapfogalmait, és feladatmegoldáshoz tudjon táblázatokat
tervezni, szerkeszteni, benne képletekkel, függvényekkel számításokat végezni.
 Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramon megjeleníteni.
 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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10. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
Informatika-alkalmazói ismeretek
Adatbázis-kezelés
Adatbázismodellek, alapfogalmak.
Az adatbázis-kezelő főbb szolgáltatásai.
Adatbázis tervezése. Adattáblák
közötti kapcsolatok.
Adattípusok, táblák létrehozása.
Űrlapok, interaktív adatkezelés.
Egyszerű lekérdezések.
Jelentés készítése, nyomtatása.
Többtáblás lekérdezések.
Szűrés, keresés, rendezés, összesítés.
Térinformatikai adatbázisok
Infotechnológia
Algoritmizálás,
adatmodellezés

Infotechnológia
Problémamegoldás

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Adattábla, mező, rekord, kulcs,
állomány fogalmak értése, helyes
használata.
Adatok tárolásához egyszerű adatbázis tervezése és kialakítása.
Adattáblák létrehozása. Űrlapok
használata. Kapcsolatok kialakítása.
Lekérdezések. Jelentés készítése.
Kész relációs adatbázis alapszintű
kezelése.
Használjunk adatbázisokat hétköznapi problémák megoldására!
Térinformatikai adatbázisok: térképek, térképi keresők, útvonalkeresők használata a gyakorlatban.

Algoritmusok a gyakorlatban.
Hétköznapi tevékenységsorok, alAlgoritmusok leírása általános goritmusok leírása. Adott feladat
eszközökkel.
megoldásához algoritmus tervezése.

Informatikai eszközök és módszerek kiválasztása és komplex
alkalmazása.
Tantárgyi és iskolai problémák,
feladatok megoldása.

Információs társadalom
Az informatika fej- Információs korszakok a történelődéstörténete
lemben.
A számítástechnika története.
Az internet és az IKT forradalma.
Fejlődési trendek, a robotok.
Az IKT veszélyei a személyiségre, illetve az egészségre.
Az információs tár- Az információs vagy tudástársasadalomról
dalom fő jellemzői.
A gazdaság, a környezet, a kultúra és a személyiség az információs társadalomban. A környezet-

Problémamegoldó
tevékenység
tervezése.
Problémák megoldása egyénileg
vagy csoportban.

Kutatómunkák és dolgozatok, prezentációk, weblapok írása és/vagy
bemutatása, előadása az informatika történetének egy-egy érdekes
eszközéről vagy technológiájáról.
A jellemzők megvitatása, összevetése a legújabb szociológiai, gazdasági adatokkal.
Az elektronikus demokrácia társadalmi méretű esélyeinek megvitatá401

védelem lehetőségei. Az élethosszig tartó tanulás.
Az információ (adat, tudás, felfedezés, szabadalom, találmány,
szerzői mű …) mint termék és
szolgáltatás
Etika és jog
A szoftverek csoportosítása a
felhasználói jog szerint.
A szellemi termékek védelme,
felhasználása és a szerzői jog.
Alapvető viselkedési, publikálási
szabályok. A szabad felhasználás
köre.
Adatvédelem.
Adataink védelme.
Az információ meg- Az adatok hitelessége.
bízhatósága.
Az információ és a tudás megbízhatósága.
Az internetes források megbízhatósága.

Könyvtári informatika Médiainformatika
Az iskolai könyvtár információs
rendszere.
Elektronikus könyvtár, internetes
adatbázisok használata.
Digitális könyvtári médiumok.
Katalógusok és tájékoztató eszközök.
Forrás- és információkeresés.
Az információkeresés stratégiája,
műveletei és algoritmusai.
Forrásfelhasználás.

sa.
Az információ és a tudás mint érték: a társadalmi lét különböző
szféráiból vett példák megbeszélése.
Konkrét szoftverek csoportosítása.
Licencszerződések tanulmányozása, szövegértése.

Adatok (adataink) csoportosítása az
értékük és a szükséges védelem
(titkosság) szerint. Hagyományos
és elektronikus hitelesítés.
Példák felkutatása a média információinak megbízhatóságával kapcsolatban, az „elhallgatott” információ szerepe.
A tudományos és az áltudományos
ismeretek felismerése, megkülönböztetése.
A könyvtári információs rendszer
felhasználása a tanulásban.
Információs szükségletek felismerése és kifejezése. Forrás- és információkeresés.
A problémahelyzetnek megfelelő
tájékoztató eszközök kiválasztása
és komplex használata.
A médiumok tartalmi hitelességének, formai esztétikai értékének
megítélése.
Könyvtári médiumok alkotó felhasználása az etikai normák követésével.

Továbbhaladás feltételei
 A tanuló tudjon információt keresni, megjeleníteni adatbázisban.
 Tudjon adattáblát feltölteni megfelelő adatokkal. Képes legyen adatbázisban egyszerű lekérdezést végrehajtani.
 Tudjon értelmezni alapvető algoritmusokat. Képes legyen egyszerű elágazást és
ciklust tartalmazó algoritmust leírni és értelmezni. Képes legyen egyszerű feladat
megoldásához algoritmust tervezni, leírni, kódolni, számítógépen futtatni és az
eredményt értelmezni.
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A tanuló legyen képes számítógépes modellel dolgozni, az eredményeket értelmezni.
A tanuló ismerje az információs társadalom legfontosabb jellemzőit.
Tudja, hogy a szellemi termékeket a jog védi. Tudja, hogy a szoftvereket csak a licencben meghatározott feltételekkel szabad használni (a copyleft kivételével). Legyen tudatában az adatvédelem fontosságának.
A tanuló tudjon jegyzéket készíteni a megtalált forrásokról.
Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit.
Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokról.
Legyen képes a problémahelyzetnek megfelelő tájékoztató eszközök kiválasztására
és használatára.
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INFORMATIKA TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
NÍVÓCSOPORT
Amikor a tehetségről beszélünk, számolunk azzal a megállapítással, hogy nem a komplex,
nem egységesen definiálható tulajdonságcsoport fejlesztését tartjuk szem előtt, hanem olyan
tulajdonság-együttest, amely a tanulókat a társadalmilag hasznos tevékenységeknél az átlagosnál jóval magasabb színvonalú munka végzésére teszi képessé. A tanterv számol azzal,
hogy tehetségígéretek, tehetségre utaló jegyek a kiindulási alapok, de a meglévő tulajdonságok egy vagy több területen az átlagosnál jobban, hatékonyabban fejleszthetők.
A tehetségfejlesztés tanterve figyelembe veszi azt is, hogy a tanulók között vannak csodálatos
képességgel rendelkezők, és lassan érők, korán és későn specializálódók, versengőek és viszszahúzódóak, és ezért a középiskola – a családdal, kortársakkal, az oktatásirányítással együtt
– segíti a tehetség-ígéretek, tehetségesek fejlődését, alakítja kompetenciájukat úgy, hogy meg
tudjanak felelni a társadalmi elvárásoknak, valamint tudják kompenzálni a környezeti hiányokat.
Évszádos hagyományai vannak hazánkban a tehetségek felkutatásának és a tehetségsegítésnek. Az egyéni tehetség más-más formában nyilvánul meg, minden tehetség-ígéret, tehetség
más-más indíték, motiváció, érdeklődés, tanulmányi versenyen elért eredmény, egyéb eredményei alapján kíván bekerülni abba az intézménybe, ahol tehetségfejlesztés segíti a fejlődését, biztosítja a tartósan kimagasló eredmény elérését, a személyiségének tudatos fejlesztését,
a kompetenciáinak fejlesztését és a képességek, készségek rendkívül változatos keverékének
kialakítását.

1. CÉLOK ÉS FELADATOK
Az információs társadalom létrejöttét a mindent átható számítástechnika, a telekommunikáció
fejlődése és az internet tették lehetővé. Az exponenciálisan növekvő számítási kapacitás egyre
összetettebb problémák megoldását (gépesítését) eredményezi. Az adat és az információ termelése, feldolgozása, forgalmazása és fogyasztása alapvető termelési móddá válik, az információs szektor egyre több munkaerőt és számítógépet alkalmaz. Folyamatosan nő az információs termékek és szolgáltatások gazdasága, az információ árúvá válik. A társadalom minden szférájában döntő tényező a hálózatba szerveződés. Kialakul a globális hálózati gazdaság.
Napjainkban a tudás reformációja is zajlik, az egyén és a tudás viszonya megváltozik. A
webhelyek összességén lényegében az egész emberi kultúra, a társadalom minden szférája
reprezentálódik. Az internet nyújtotta lehetőségeket felhasználva az egyén és az információ
(az egyén és a tudás) közvetlenebb kapcsolatba kerül. A kommunikáció sebessége radikálisan
felgyorsul. Megváltozik az egyén magatartása is, kritikus és értő módon kell közölnie, fogadnia és kezelnie az információt.
Az információs és kommunikációs kultúrát minden tanuló számára hozzáférhetővé kell tenni.
Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el
kell sajátítania a megfelelő információszerzési, feldolgozási, adattárolási, szervezési és átadási
technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait.
Az informatika műveltségterület keretében folyó oktatás, nevelés és fejlesztés célja, hogy
felkészítse a tanulókat az informatikai társadalom kihívásaira. Az iskolai oktatás keretei kö404

zött biztosítani kell a sokféle informatikai eszköz és módszer használatára való felkészülést is.
E gyorsan változó, fejlődő területen nagyfokú az ismeretek elavulása, ezért különösen fontos,
hogy - az egész életen át tartó tanulás jegyében is - figyelmet fordítsunk az informatikai ismeretek folyamatos megújítására.
Az információ egyre inkább nyilvánossá, mindenki számára elérhetővé válik. A műveltségi
terület feladata egyebek mellett a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása is.
Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll üzeneteink kifejezésére.
Az informatikai eszközök használata veszélyeket is jelent, meg kell ismerni az informatikai
környezet egészségünkre gyakorolt hatását, és a túlzott számítógép-használat ártalmait. A
tantárgy foglalkozásain kellő súlyt kell kapniuk a számítógépes tevékenységekkel járó életvitelbeli veszélyek elhárításának, a személyes tevékenységek közötti egészséges arányok kialakulásának.
Nem felejthetjük el a papír alapú információtárolás óriási történelmi szerepét.
A tanterv az információs társadalomban szükséges ismeretek és gyakorlati tudások, képességek rendszerét úgy építi fel, hogy a hangsúlyt a gyakorlati informatikai írástudásra, a tanulói
tevékenységre és a kompetenciák fejlesztésére helyezi.
A műveltségi területben megfogalmazott tartalom egyetlen integráló jellegű tantárgy keretei
között kerül feldolgozásra. Így az informatika tantárgy keretében a tanulók a számítástechnikai és a könyvtári területtel is ismerkednek. Erre azért van szükség, mert az információszerzés
két fontos hozzáférési formájáról van szó.
Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való beilleszkedést is jelent. Az oktatás fejlesztő szakaszában a tanulónak már legyenek sokirányú
tapasztalatai az alapvető informatikai eszközök helyes használatáról, az információszerzés és
a kommunikáció társadalmi rendjéről. Legyen képes információtudatos viselkedésre.
A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a számítógép kezelésének alapjait, a legfontosabb hardvereszközök használatát. Tudja a hardver és
szoftver fogalmát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes
programokat használjon. Gyakorlottan használja a feladathoz választott alkalmazói programokat, ismerje ki magát multimédiás környezetben. Legyen képes elvégezni a mindennapi
karbantartás feladatait. Ismerje néhány kiemelkedő magyar tudós szerepét a számítógép fejlődésében.
Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a képességfejlesztésnek. Ismerjen a tanuló alapalgoritmusokat, tudjon alapvető utasításokat olyan programozási nyelven,
amely alkalmas az algoritmusok kipróbálására. Tudjon egyszerű folyamatokat modellezni,
legyenek tapasztalatai a természeti, társadalmi események számítógépes modellezésében.
Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Ismerje a tanuló az adatkezelés technikáját, az adatvédelem és a szerzői jog szabályait.
A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a
tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit.
Nagyon fontos az, hogy a tanulók életkorának megfelelő eszközökkel és módszerekkel dolgozzunk. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek.
Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való
függőségi viszonynak komoly veszélyei vannak
Szerezzenek tapasztalatokat az önálló tanulás fontosságáról, hatékony technikáiról, így készülhetnek fel az egész életen át tartó tanulásra.
Céljaink eléréséhez különösen fontos, hogy a tanulók folyamatos sikerélményben részesüljenek az informatika tanulása során, és így az élet más területein is fogják majd alkalmazni a
megszerzett kompetenciáikat.
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Az informatika tantárgyi tehetséggondozás kerettanterv alapján való tanítás célja az általánosan megfogalmazott célokon túl az informatika egyes fejezeteinek a normál kerettanterv lehetőségeihez képest aprólékosabb, szakmailag igényesebb feldolgozása.
A tanórán kívüli szakirányú önművelődés iránti fokozottabb igény, érdeklődés felkeltése és az
ehhez szükséges alapok biztosítása.

2. KULCSKOMPETENCIÁK
A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus
használatára való képesség a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásához kapcsolódó készségek a legalapvetőbb szinten a multimédia technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban
való részvétel képességét ölelik fel.
A digitális kompetencia magában foglalja az információs technológiák lehetőségeinek értését
és használatukhoz szükséges képességet, készséget a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, képszerkesztés, prezentáció, adatbázisok, adattárolás, Internet-szolgáltatások, elektronikus kommunikáció terén, a személyes és társadalmi életben a tanulásban, a munkában, a kutatásban és
a szabadidőben. Az egyénnek ismernie kell az információ hitelességével, megbízhatóságával
és kritikus értékelésével kapcsolatos kérdéseket, az etikai és jogi vonatkozások alapjait.
A digitális kommunikáció az anyanyelvi és idegen nyelvi (szóban és írásban történő) kommunikáció kiterjesztésének tekinthető, – gyakran „digitális írástudásnak” is nevezik – amennyiben magában foglalja a multimédiás, hipermédiás kommunikációt és azt az „alkalmazói vizuális-manuális nyelvtudást”, amellyel a számítógéppel kommunikálunk. Az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaelemeit ki kell egészíteni a digitális médiumok rutinos használatának
kompetenciáival: adatok, szövegek, táblázatok, diagramok, hangok és mozgóképek szerkesztése, értelmezése, prezentálása, különféle alkalmazásokban és az interneten.
A számítógépeket eredetileg nagy mennyiségű matematikai számítás gyors elvégzésére fejlesztették ki, ezért nem meglepő a matematikai és az informatikai kompetenciák rokonsága.
Az informatikában fontos szerepet kap a matematikai kompetencia fejlesztése, azaz a matematikai gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése, az algoritmusok alkalmazásának képessége, mindennapi problémák megoldása és a világ rendszereinek, folyamatainak informatikai
(számítástechnikai) modellezése során. Mindezeken túlmenően a tevékenység-algoritmusok
nagy szerepet játszanak a számítógépes kommunikációban, az alkalmazások és az információk kezelésében is.
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázzuk és előre jelezzük a természeti folyamatokat, illetve a rendszerek mozgását, tulajdonságait. A matematika köztudottan a természetleírás, különösen a fizikai leírás átütő erejű eszköze, nyelve. A természeti rendszerekre
vonatkozó számítások azonban gyakran nagy nehézségekbe ütköznek, továbbá jelentős probléma bizonyos mérések során nyert nagy mennyiségű adat informatikai kezelése, feldolgozása
is. A korszerű számítógépek és modellek alkalmazásával azonban korábban elképzelhetetlen
mennyiségű számítást lehet rövid idő alatt elvégezni. Ezzel a természettudományos és műszaki modellezés – praktikus szempontból – magasabb szintre lépett. Az informatikaiszámítástechnikai kompetencia itt kapcsolódik szorosan a matematikai és a természettudományos kompetenciához. A természettudományos és műszaki-technikai kompetencia magában
foglalja a kételkedő, kritikus és kíváncsi attitűdöt, a megismerés és konstruálás iránti vágyat,
valamint a biztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos etikai kérdések iránti érdeklődést
is. Ezen a ponton szintén kapcsolódik az informatikához.
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A hatékony és önálló tanulást nagymértékben segítheti az informatika azzal, hogy új eszközöket ad a kezünkbe: általános és speciális alkalmazások, elektronikus tananyagok, ekönyvek, internetes adatbázisok, multimédia oktatóprogramok, valamint elektronikus oktatástechnikai eszközök (projekttor, interaktív tábla …). A hatékony és önálló tanulás fel is tételezi, hogy rendelkezünk megfelelő digitális kompetenciával, ismerjük és tudjuk használni a
fenti eszközöket. Az informatikai eszközök segítik a motiváció és az összpontosított figyelem
folyamatos fenntartását, ezért is alkalmasak a legtöbb tantárgy tanulására.
Az informatikai eszközök, a médiainformatika és az infokommunikáció lehetőségei új tanulási technikákat kínálnak minden tantárgyban a tanórákon és az órán kívüli felkészülésben. Az
informatika tantárgy egyik célja, hogy a fenti eszközöket és módszereket megismertesse a
tanulókkal.
Az informatika gyakorlatorientált tantárgy, ami nem csak azt jelenti, hogy jelentős a számítógépes gyakorlati tevékenység, hanem azt is, hogy a feladatok zöme a hétköznapi élettel, a
közösségi, iskolai és családi életvitellel, a munkával, alkotással és tanulással kapcsolatos.
Mindez kitűnő lehetőséget teremt a szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztésére. Az
IKT eszközök gyakori használata megköveteli, hogy az egyén rendelkezzen a biológiai és
mentális egészség megőrzésének képességével, ugyanis a túlzott informatikai eszközhasználat
egészségkárosító és függőséget okozhat. Az internet soha nem látott mértékben lehetővé teszi
más társadalmak és kultúrák megismerését és elismerését, ezzel hozzájárul az állampolgári
kompetencia fejlesztéséhez. Az információ nyilvánossá válása lehetőséget ad a demokrácia
erősítésére.
Az informatikaoktatás hozzájárul az állampolgári kompetencia fejlesztéséhez, amennyiben
külön foglalkozik az informatika kultúrtörténetével és az információs társadalommal, kiemelve az informatika jogi és etikai vonatkozásait. Az informatikai kompetenciák szükségesek a
munka világának szinte minden információkezelést és szellemi tevékenységet igénylő területén.
Az informatikaoktatás elősegíti a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia tudatos
fejlesztését is. A gyakorlati feladatok megoldása során olyan készségeket és képességeket
fejleszt, mint a tervezés, szervezés, irányítás, elemzés, kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, egyénileg és csapatban történő munkavégzés. Az informatikaoktatás tág lehetőségeket
teremt az innovatív és kreatív problémamegoldásra.
Az információs termékek alkotása, tervezése és gyártása során fontos szempont a mű, illetve a
dokumentum esztétikai megjelenése és kifejezőképessége. (Gondoljunk a könyvkiadásra, a
multimédiára vagy a webhelyekre.) Rohamosan fejlődik a digitális vagy digitalizált műalkotások, illetve művészetek száma is. Az informatika oktatás az esztétikai-művészeti tudatosság
és kifejezőképesség kompetenciafejlesztésének egyik korszerű eszköze.
Az iskolai számítógépes hálózat, az internet és a könyvtár forrásközpontként történő felhasználásával fejleszteni kell az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességeket és tanulási
technikákat. A könyvtári informatikának fel kell készítenie a tanulókat az információk elérésére, kritikus kiválasztására, feldolgozására és közlésére. Cél az iskolai és más típusú könyvtárakban a könyvtári eszközökkel végzett tevékenységek gyakoroltatása, tudatos és biztos
használói magatartás kialakítása is. Mindehhez azonban nem elég az informatika tantárgy. A
tanulóknak ismerniük és használniuk kell az informatikai eszközöket a különböző órákon és a
felkészülésük során is.
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3. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes és az oktatásban előforduló más intelligens
informatikai eszközökkel végzendő munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére.
Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépet és
perifériáit.
Legyen képes a számítógéppel és más intelligens informatikai eszközökkel való kommunikációra (interaktív kapcsolat tartására).
Tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok szolgáltatásait.
Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Szerezzen jártasságot az informatikai eszközök és információhordozók használatában. Ismerje a használt informatikai eszközök működési elveit.
Legyen képes a különböző formákban megjelenő adatokat felismerni; tudjon adatot különféle
formákban megjeleníteni, szemléltetni, vizsgálni.
Ismerje az alapvető dokumentumformákat, ezeket legyen képes megvalósítani, legyen igénye
a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való
megjelenítésére. Tudjon kezelni és szerkeszteni multimédiás dokumentumokat. Szerezzen
tapasztalatokat az adatok különféle formáinak (szöveges, hangzó, képi) együttes kezelésében,
tudjon adatokat megkeresni, elérni adatbázisból, számítógépes hálózatból. Tudjon oktatóprogramokat használni.
Legyen képes egy probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert eszközök, programok,
alkalmazások és módszerek közül a megfelelőt. Legyen tudomása az intelligens eszközökről
és növekvő jelentőségükről.
Legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében, az iskolában előforduló
tevékenységek algoritmizálható részeit. Helyesen használja a logika bizonyos elemeit (és,
vagy, nem, ha … akkor …). A problémamegoldás során ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket. Ismerje fel az adatok és az eredmények kapcsolatát. Egyszerű feladat megoldásához legyen képes algoritmust készíteni, és az algoritmust megvalósítani számítógépen (a
használt fejlesztő rendszerrel). Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat.
A tanuló ismerje a közvetett (technikai) kommunikáció modelljét és néhány eszközét. Legyen
jártas a hálózat alapszolgáltatásainak önálló használatában. Tudjon adatokat megkeresni, letölteni és elhelyezni az interneten. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén:
csoportos kommunikációs formák, elektronikus levelezés. Tudja használni a mobilkommunikáció lehetőségeit.
Legyen tájékozott a média (internet, televízió, rádió) szerepéről. Ismerje a hagyományos médiumok elektronikus megfelelőit (például elektronikus könyv, folyóirat, zene). Ismerje és
használja az internetes portálokat, digitális fényképezést, a multimédiát. Ismerkedjen az új
médiumokkal (virtuális valóság, interaktív média). Tudjon használni médiainformatikai eszközöket a tanulási folyamatban és a szabadidős tevékenységben.
A tanuló ismerkedjen meg a számítástechnika történetével, a mai informatika alkalmazásaival
és fejlődési irányaival. Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a
világ informatikai kultúrájának fejlődésében.
Tanulmányozza az informatika társadalmi szerepét, az információs társadalom főbb jellemzőit, az újonnan felmerülő pszichológiai és szociális kérdéseket. Ismerje a programok és adatok
használatának jogi és etikai alapjait (szerzői jog, személyes adatok, hitelesség). Legyen tudatában a túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító és a személyiségre káros hatásainak (pl. játék-függőség, gerinc vagy a szem károsodása). Legyen tájékozott az ekereskedelemről. Tudjon terméket és szolgáltatást interneten rendelni, illetve vásárolni.
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A tanuló rendszeresen használja az iskolai könyvtárat, mint információs-tanulási forrásközpontot, vegye igénybe szolgáltatásait. Alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, informatikai eszköztudását, és a megfelelő viselkedés normáit. Ismeretei bővítéséhez, tanulási feladataihoz szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az internet és az elektronikus könyvtár használatában. Feladatai megoldásához rendszeresen használja a folyóiratokat, lexikonokat, szótárakat, kézikönyveket, az ismeretterjesztő irodalmat, a különböző médiumokat, valamint az
interaktív multimédiát.
A dokumentumtípusok ismeretében legyen képes azok önálló használatára. Ismerje a könyvtártípusokat, a kézikönyvtár informálódásban betöltött szerepét. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni nyilvántartásokban, a könyvtár adatbázisaiban, katalógusaiban. Tudjon forrást és információt keresni a tájékoztató eszköznek megfelelő keresési
módszerek alkalmazásával. Tudjon a dokumentumokból idézni, és a forrásokra szabályosan,
etikusan hivatkozni. Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemzése és feldolgozása alapján.

4. KÉPZÉSI TERV
A tehetségfejlesztő osztály tanulói 7. évfolyamtól tanulják az informatikát. A tantárgy iránt
fokozott érdeklődést mutatók a nívócsoportba kerülnek, a többiek az alapképzés szerint folytatják tanulmányaikat. A két csoport között az átjárhatóságot biztosítanunk kell.
Délutáni foglalkozásokat tanulói igény alapján indítunk.
A gimnáziumi oktatás utolsó két évében fakultációs órák keretében történik az informatika
oktatása, a közép és/vagy emelt szintű érettségi követelményei alapján.
�

5. ÓRASZÁMOK
7. évf.
nívócsoport

8. évf.

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.
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7-8. ÉVFOLYAM
A 7. és 8. évfolyam tartalmi részét az alábbi összesített táblázat foglalja össze. A tanulók előképzettsége, érdeklődése határozza majd meg a témakörök és a tevékenységek évfolyamonkénti elosztását, csoportosítását, és a feldolgozás mélységét.
Témakörök
Tartalmak, tanulói tevékenységek
Az informatikai eszközök használata
Különböző informati- Különböző informatikai eszközök szerepének megismerése.
kai környezetek
Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel.
A számítógép alkalmazási területei.
A számítógép és peri- A perifériák helyes használata.
fériáinak
kezelése Felhasználói karbantartás elvégzése.
felhasználói szinten.
Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes
munkakörnyezet.
Számítógép-használat A számítógépek helyes használata.
az iskolában. Hálózati Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, használata.
alapismeretek.
Programok, multimé- Szoftverek fontos típusai.
diás oktatóprogramok, Multimédiás oktatóprogramok önálló használata.
oktatási
anyagok
használata.
Az operációs rendszer, Háttértárak, állományok kezelése.
segédprogramok lap- Megfelelő mappaszerkezet kialakítása. Állományok kezelése segédszolgáltatásai.
programmal is.
Víruskezelés.
Víruskereső program indítása, üzeneteinek értelmezése, gyakorlás.
Tömörítés.
Tömörítőprogram megismerése.
Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kicsomagolása, kiválasztott állományok tömörítése, gyakorlás.
Az informatikai esz- A háttértárak helyes használata.
közök működési elveinek bemutatása és
használata.
Fogalmak
Informatikai eszközök, intelligens eszközök. A hardver fogalma, a
számítógép fő egységei, központi egység és perifériák. Ergonómia,
házirend a gépteremben, az iskolai helyi hálózat, a hálózati szolgáltatások, a szoftver fogalma.
A multimédiás számítógép. Az operációs rendszer. Állománykezelő
segédprogramok.
Vírus fogalma, a vírusok hatása, víruskezelő programok, víruskezelő
program kiválasztásának szempontjai.
A tömörítés fogalma, célja, egyszerű tömörítési módok, tömörítőprogramok.
A háttértárak működési elve: mágneses és optikai elven történő tárolás. Hardver eszközök kiválasztásának szempontjai
Informatika alkalmazói ismeretek
Rajzi dokumentumok Rajzok és ábrák készítése. A vágólap használata. Műveletek rajzrész410
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létrehozása, átalakítása, formázása.
Szöveges dokumentumok
létrehozása,
átalakítása, formázása.
Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés
alapjai.
Összetett dokumentum készítése.
Multimédiás
dokumentumok
(szöveg,
rajz, zene, fénykép,
animáció, film).
Elektronikus
faliújságok, kirakati bemutatók készítése.
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet.
Az információ és adat
ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök,
módszerek.
Az
adatbázisokból,
számítógépes hálózatból való információszerzés módjai.
Adatok az interneten.

Tartalmak, tanulói tevékenységek
letekkel. Képek bevitele.
Környezetvédelmi, egészségvédelmi témájú rajzok készítése.
Szöveges dokumentum elkészítésének szokásos menete. Levél, újságoldal, kérdőív, feladatlap készítése. Kisebb méretű dokumentum
tervezése, szerkesztése.
Pályaorientációs dokumentumok készítése.
Táblázatok használata a mindennapi életben. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Hivatkozások, képletek és függvények
használata. Diagramok készítése.
Európai uniós adatok feldolgozása
Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok
elkészítése. Az internetről letöltött dokumentumok elhelyezése. Osztályújság készítése.
Multimédiás dokumentumok elkészítése közös munkában, csoportokban. Szöveg, rajz (ábra), zene, fénykép (film), animáció elhelyezése a dokumentumban.
Személyes anyag összeállítása.
Bemutatókészítő szoftverek megismerése.
Az interneten elhelyezhető dokumentum.
Személyes bemutatkozó anyag, iskolai eseményhez kötődő bemutató
készítése.
Egy feladat megoldásának lehetőségei, a megfelelő szoftver választása.
Adatok keresése dokumentumokban. Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése
Az adatok gyűjtése és értelmezése.
Táblázatok és diagramok készítése.
Keresés meglévő adatbázisban.
Információ szerzése tantárgyi programokból, könyvtári adatbázisokból, internetről.
Tematikus anyagok keresése az interneten.
Fogalmak
Rajzi objektumok. Ábraszerkesztés. Szegély és mintázat. Behúzás.
Táblázat a szövegben. Tabulátorok. Hasábozás.
Adatok gyűjtése és csoportosítása, feldolgozása. Dokumentumtípusok. Táblázat a szövegben.
A multimédia fogalma. A multimédia elemei. Multimédia hardver- és
szoftverfeltételei. A számítógépes bemutató elemei.
Internetes megjelenés. Alkalmazói rendszerek jellemzői, az alkalmazói környezet megválasztásának szempontjai.
Információ és adat. Az adatok megjelenítése: szöveges, táblázatos és
grafikus lehetőségek.
Adatok a mindennapi életben, a tudományos életben. Diagramtípusok. Információforrások.
Az adatbázisok szerepe az információszolgáltatásban. Adatok gyűjtése és feldolgozása kézi és számítógépes módszerekkel.
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Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel)
A problémák megol- Iskolához kapcsolódó problémák megoldása önálló, illetve irányított
dásához
szükséges csoportmunkában (projekt).
informatikai eszközök A megfelelő hardver és szoftver választása.
és módszerek megis- Problémából feladat.
merése.
Projektfeladatok megoldása.
Feladatmegoldó algo- Algoritmusok készítése, leírása algoritmusleíró nyelven.
ritmus, -elemek, algo- Algoritmusok kódolása a számítógép számára egyszerű programozási
ritmusok
tervezése, nyelven.
megvalósítása és vég- Összetett algoritmusok az alulról felfelé építés és a lépésenkénti firehajtása.
nomítás elve alapján.
Az algoritmikus absztrakció eszközei, a lépésenkénti finomítás
elve.
A problémamegoldás Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése
során szükséges ada- Az elemi és összetett adattípusok jellemzőinek megismerése alkalmatok és az eredmény zásuk.
kapcsolata.
A véletlen, véletlen Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a paramétermódosítás
szám, véletlen szám hatásainak megfigyelése
előállítása.
A bemenő adatok módosítása.
Véletlen szám generálása.
Véletlen számok alkalmazása programokban.
Feladatok megoldása Programkészítés. Egyszerű, pl. keresési és rendezési algoritmusok
fejlesztő rendszerrel. kódolása programozási nyelven.
Fogalmak
Hardver- és szoftvereszközök. Eszközismeret. Eszközválasztás. A
problémamegoldás lényege. Projektszemlélet.
Csoportok a munkában. Egyének a munkában. Algoritmusok. Elemi
algoritmusok. Algoritmusok leírása.
Absztrakció az algoritmus elkészítésének folyamatában. Az alulról
felfelé építés elve. A lépésenkénti finomítás elve.
Bemeneti és kimeneti adatok. Elő- és utófeltételek. Elemi adatok.
Összetett adatok. Eszközválasztás.
Véletlen esemény. Véletlen szám.
Infokommunikáció
Hatékony, céltudatos Hasznos webhelyek.
információszerzés az Tematikus és kulcsszavas kereső használata webhely kereséséhez.
internetről, információ Weboldalak szöveges és grafikus részleteinek, adatainak letöltése,
elhelyezése az interne- mentése. Saját dokumentum elhelyezése az interneten.
ten.
Infokommunikációs
Saját e-mail cím létrehozása. Az elektronikus levelezés alapfunkcióieszközzel egyéni in- nak használata: küldés-fogadás. Csatolt állományok küldése. Továbformáció küldése és bítás. A levél mentése. Egy levelezőlista kipróbálása. Internetes űrlap
fogadása, mobilkom- kitöltése.
munikációs eszközök. Üzenet küldése és fogadása mobilkommunikációs eszközökkel
Fogalmak
Az URL. Keresési technikák, összetett keresőkifejezés, az interneten
412

Témakörök

Tartalmak, tanulói tevékenységek
talált információ mentése. Publikálás az interneten.
E-mail, levelezőlista, űrlapok. Információtovábbítás mobil eszközökkel és ezek hardver- és szolgáltatási feltételei.
Médiainformatika, könyvtári informatika
Az iskolai könyvtár Könyvtárhasználat. A szükséges információhordozó megkeresése.
eszköztárának teljes
körű és készségszintű
használata.
A könyvtártípusok, az Lexikon, szótár, kézikönyv, szakkönyv, közhasznú információs forráelektronikus könyvtár sok használata. Az információhoz jutás. Esélyegyenlőség.
lehetőségei és alkalmazása.
Keresési szempontok Keresőkérdések megfogalmazása.
kifejezése a könyvtár
kódrendszerével.
Irányított forrás- és Hatékony, célirányos keresési módszerek.
információkeresés,
direkt és indirekt tájékoztató eszközök.
A hagyományos mé- A hagyományos és a számítógépes eszközök összehasonlítása. Tudásdiumok (könyv, folyó- tárak CD-n) és az interneten.
irat, rádió, zene, film, Saját zenei anyag készítése.
tévé) és az informati- A digitális fényképezés kipróbálása.
kai eszközök.
A tanulmányi felada- Az informatika különböző területein tanultak együttes alkalmazása.
toknak megfelelő médium kiválasztása és
feldolgozása
etikai
szabályainak alkalmazásával.
Fogalmak
Könyvtípusok, használati jellemzőik. A könyvtári katalógus. Médiatár. Kézikönyvtár. Szak- és közkönyvtár.
Nemzeti könyvtár. Elektronikus könyvtárak. Keresés katalóguscédula
alapján. Keresés adatbázisokban.
Direkt tájékoztatás. Indirekt tájékoztatási eszközök.
A hagyományos médiumok informatikai megjelenése (digitális
könyv, internetes folyóiratok, zenehallgatás, filmvetítés számítógépen, digitális fényképezés). Az információkeresés problémái. Médiumok kiválasztása.
Az információs társadalom
Szerzői jogi alapfo- Dokumentumok. A szerzői jogi és etikai kérdések elemzése, példákon
galmak, a szabad fel- történő bemutatása.
használás köre tartozó
adatok.
Az informatikai biz- A weblapokon talált anyagok elemzése hitelesség szempontjából.
tonság
kérdéseinek, Adataink megadásának veszélyei.
illetve az információ- Tanulságos példák gyűjtése.
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nak a hitelessége.
Az informatika emberi
kapcsolatokra gyakorolt hatása.
Az infokommunikációs világban kialakult
alapvető viselkedési
szabályok.

Tartalmak, tanulói tevékenységek
Hogyan változtatják meg életünket az új informatikai szolgáltatások,
lehetőségek? Függőség.
Információhordozók használata.
Az iskolai helyi hálózat és internetezés szabályai.

Fogalmak
Szerzői jog, szoftverek jogi státusa, freeware, shareware, az interneten lévő információ szerzői jogi helyzete.
Adatvédelem, adatbiztonság, E-bolt, digitális aláírás, hitelesség, netikett.
Az informatikai eszközök adta lehetőségek régen és ma, a számítógép
és az internet veszélyei.
Neumann János. Neumann-elv.
Az elektronikus vásárlás szerepe a XXI. században
Elektronikus vásárlás, Az elektronikus kereskedelem és a vásárlási lehetőségek tanulmányoe-kereskedelem.
zása.
Fogalmak
E-kereskedelem, bankszámla, bankkártya, elektronikus aláírás, adatbiztonság.
Továbbhaladás feltételei
Az informatikai eszközök használata
A tanuló:
 Ismerje a számítástechnika fő alkalmazási területeit.
 Ismerje a központi egység és a perifériák közti információáramlás irányát.
 Ismerje a főbb egységeket, perifériákat és működési elvüket, tudja azokat önállóan
használni.
 Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a számára szükséges fájlt megtalálni.
 Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni. Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni.
 Tudjon mágneslemezt formázni, legyen tisztában a lemezformázás veszélyeivel.
Ismerje megfelelő lemezellenőrző program használatát.
 Tudjon optikai tárolón állományokat rögzíteni, legyen tisztában a másolás etikai
szabályaival.
 Tudjon önállóan használni multimédiás oktatóprogramokat.
 Tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni. Ismerje és tartsa be a hálózat
használatának szabályait.
 Ismerje egy vírusellenőrző program kezelését, legyen tisztában a vírusirtás veszélyeivel.
 Legyen képes a fertőzések elleni védőintézkedések végrehajtására.
 Ismerje egy tömörítőprogram kezelését. Tudjon állományt tömöríteni és kicsomagolni.
Informatikaalkalmazói ismeretek
A tanuló:
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Tudja megkülönböztetni a különböző szövegegységeket. Tudjon bekezdést, szakaszt és oldalt formázni.
Legyen képes az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggések felismerésére.
Tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle
adatbázisokban keresni.
Ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni tantárgyi témákról.
Tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni.
Legyen tisztában a dokumentumrészletek, saját munkában való felhasználásának
etikai, jogi normáival
Tudja a vágólapot több módon is használni.
Tudjon egyszerű szöveget és rajzot is tartalmazó dokumentumot elkészíteni előre
tervezés után.
Tudjon egyszerű mindennapi közleményeket tartalmazó dokumentumokat készíteni.
Tudatosan tervezze meg készülő dokumentumait.
Tudja értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat

Infotechnológia
A tanuló:
 Tudja algoritmusleíró nyelven megfogalmazni a hétköznapi és matematikai problémák, tevékenységek algoritmizálható részleteit.
 Tudja programnyelven kódolni az alapvető algoritmusszerkezeteket.
 Tudjon egyszerű (keresési és rendezési) algoritmusokat valamilyen programozási
nyelven kódolni.
 Tudjon összetett algoritmusokat építeni az alulról felfelé építés és a lépésenkénti
finomítás elve alapján.
 Tudja a létrehozott eljárásokat építőelemként felhasználni.
 Tudjon létrehozni rekurziót tartalmazó többparaméteres eljárásokat.
 Ismerje és ismerje fel az elemi és összetett adattípusokat.
 Szerezzen tapasztalatot problémák informatikai módszerekkel történő megoldásában.
 Szerezzen tapasztalatot mindennapi események modellezésére.
Infokommunikáció
A tanuló:
 Tudjon önállóan webhelyeket felkeresni.
 Szerezzen jártasságot tematikus és kulcsszavas keresők használatában.
 Tudja weboldalak szöveges és grafikus részleteit letölteni, elmenteni.
 Tudjon tematikus és kulcsszavas keresők használatával számára szükséges információkat megszerezni.
 Rendelkezzen saját e-mail-címmel.
 Tudjon magyar nyelvű levelezőprogramot használni.
 Tudja, hogyan lehet SMS-t, MMS-t küldeni és fogadni.
 Ismerje a digitális technika sokféle megjelenési lehetőségét.
Az információs társadalom
A tanuló:
 Lássa, hogy a ma embere az új informatikai környezetben éli életét.
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Ismerje Neumann János munkásságának fő területeit. Tudja, hogy a magyar tudósok hozzájárultak a számítástechnika fejlődéséhez.
Lássa a papír alapú és az elektronikusan tárolt információs anyagok használatának
előnyeit, hátrányait.
Tudja, hogy a hagyományos médiumok évezredeken keresztül biztosították az emberiség tudásanyagának fennmaradását.
Tudjon egyszerű zenei és filmanyagot számítógépen lejátszani.
Tudjon egyszerű eszközzel digitális fényképet készíteni, ezt elmenteni és saját dokumentumaiban felhasználni.
Tudjon segítséggel feladataihoz dokumentumot választani.
Ismerje és tartsa be a fájlok letöltésének, állományok másolásának jogi és etikai
szabályait.

Könyvtári és médiainformatika
A tanuló:
 Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában
az itt használt kétféle raktári renddel.
 Tudjon keresni megadott szempontok alapján a betűrendes katalógusban szerző
szerint, cím szerint.
 Tudjon lexikont, szótárakat, közhasznú információs forrásokat használni.
 Tudjon segédkönyveket használni információszerzésre.
 Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait.
 Ismerjen az iskolai könyvtárnál nagyobb közkönyvtárat
Az elektronikus vásárlás szerepe a XXI. században
A tanuló:
 Ismerje az elektronikus kereskedelem lehetőségeit, előnyeit és hátrányait.
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Az informatikai eszközök használata
Hardver- és szoft- Ergonómiailag megfelelő számíverkörnyezet
tógépes munkakörnyezet. A Neumann-elvű és más számítógépek
felépítése. A számítógép és különféle perifériái. Informatikai
eszközök kezelése.
Egyes informatikai eszközök
működésének fizikai, elektronikai alapjai.
Az operációs rend- Az operációs rendszer és a seszer és környezete gédprogramok kezelése, szolgáltatásai. A hálózatok felépítése.
A helyi számítógépes hálózat
kezelése és szolgáltatásai.
Adatbiztonság és a kártékony
programok.
Szervizműveletek.

Infokommunikáció
Az információ és a A jelek sokfélesége.
kód
Az információ és az adat fogalma.
Titkosírás és a kód. Kettes számrendszer. Számok és karakterek
kódolása. Kép- és hangkódolás.
Logikai műveletek.
Információátvitel (telefon).

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
A számítógépterem rendjének, a
gépek balesetmentes használatának
megismerése. A perifériák helyes
használata. Adott informatikai eszközök kezelésének gyakorlása. Az
informatikai környezet tudatos alakítása. Az eszközök működési elvének megértése.
Például gyűjtsünk információkat
korszerű IKT eszközökről kiscsoportokban.
Be- és kilépés az iskolai hálózatba.
A helyi rendszer, illetve a számítógépes hálózat szolgáltatásainak
használata.
Szoftverek, adatok etikus használata.
Például rendezzünk „vadászatot”
kártékony programok és kéretlen
levelek ellen. Rendezzünk „nagytakarítást”: törlés, tömörítés, biztonsági
másolat,
töredezettségmentesítés …
Problémamegoldáshoz a hardverés a szoftvereszköz tudatos választása.

Az analóg és a digitális jel különbözőségének és átalakíthatóságának
megértése.
Az információ, az adat, az adatmennyiség fogalmainak helyes
használata.
Például keressünk, gyűjtsünk szép
vagy egzotikus jeleket. Keressünk
titkosírásokat.
Titkosírások készítése, megfejtése,
kódolás. Számok átváltása a kettes,
tízes és tizenhatos számrendszerek
között. Kalkulátor használata átváltásra. Karakterek kódolása.
Logikai műveletek végzése. Logikai feladatok megoldása.
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Kommunikáció
interneten

az Az elektronikus levelezés fejlett
szolgáltatásai.
Levelezőlisták.
Közhasznú adatbázisok az interneten. Hasznos webhelyek.
Céltudatos információkeresés az
interneten, részletes keresés logikai kapcsolatokkal, kereső kifejezések, szűrők. Térképek az
interneten.
Multimédiás anyagok keresése és
alkalmazása.
Csoportos kommunikációs formák az interneten (fórum, csevegés, telefonálás…).
Tranzakciók az in- Vásárlás, rendelés, ügyintézés az
terneten
interneten és/vagy mobilon, telefonon. Banki ügyintézés. Hivatalos ügyek intézése (önkormányzati …).

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Például oldjunk meg érdekes rejtvényeket.
A mobiltelefon korszerű szolgáltatásainak használata.
Levelező program speciális beállításainak alkalmazása. Levelezőlisták használata. Keresés az adatbázisokban.
Böngészés és összetett keresés az
interneten. Képek és multimédiás
anyagok keresése és felhasználása.
Térképek használata a világhálón.
Fórumok használata.
Csevegés, telefonálás az interneten.

Termékek és szolgáltatások rendelése és vásárlása.
E-kereskedelemben történő vásárlás.
Tudatos vásárlóvá nevelés.

Médiainformatika
Digitális média(eszközök) az
interneten.
E-könyvek, portálok.
Virtuális valóság alkalmazások.

Informatika-alkalmazói ismeretek
Képszerkesztés és Képszerkesztők fontosabb szolgrafika
gáltatásai. A digitális színes képek felépítése és formátumai,
típusai.
A rajzolás eszközei. Képek vágása és retusálása. Fények és színek
módosítása. Rétegek használata.
Transzformálás. Feliratok.
Képek nyomtatása.

Elektronikus könyv kezelése, olvasása.
Internetes portálok látogatása: tévé,
rádió, újság.
Virtuális valóság megtekintése, és
lehetőség szerint alkalmazása.

Rajzoló és képszerkesztő alkalmazások használata. Konvertálás a
különböző képformátumok között.
A megfelelő rajzeszköz kiválasztása. A rajzeszközök és a színek kezelése. Rajzok, ábrák készítése.
Digitális fényképek alakítása retusálása, nyomtatása.
Rajzos-szöveges dokumentumok
tervezése, az elkészítés szokásos
menete.
Például képgaléria készítése iskolai
eseményekről,
rendezvényekről
vagy szép épületekről vagy híres és
elismert emberekről.
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Egy szövegszerkesztő szolgáltatásai. Szövegbevitel, javítás, módosítás. Mentés és nyomtatás.
Dokumentumok
formátumai.
Karakterformázás. Bekezdésformázás, oldalformázás. Képek,
objektumok beillesztése és formázásuk.
Tabulátorok, hasábok. Táblázatok formázása. Stílusok, sablonok használata. Körlevél. Dokumentumtípusok.

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Szövegbevitel, gépelés, javítás,
korrektúra.
Kész dokumentum mentése, nyomtatása. Konvertálás formátumok
között. A szöveg karakter szintű
formázása.
Bekezdések formázása, igazítása,
behúzása, listák. Esztétikus oldalak
készítése. Képek beillesztése, másolása, formázása.
Tabulátorok alkalmazása a dokumentumban.
Többhasábos szöveg készítése.
Táblázatok bevitele, formázása.
Bekezdésstílus készítése. Körlevél
szerkesztése.
Meghívó, levél, kérvény, meghatalmazás, szerződés, névjegy készítése.
Összetett dokumentumok alkotása
leírás és minta után vagy szabadon.
Például készítsük el kiscsoportban
egy osztálykirándulás szépen formázott beszámolóját. A látott nevezetességeket bemutató, az átélt
eseményeket leíró formázott szövegeket, képeket és rajzokat.
Multimédiás elemek A multimédia elemei: szöveg, Multimédia dokumentumok készíszerkesztése
rajz, fénykép, videó, hang, ani- tése, szerkesztése. Hanganyagok és
máció.
mozgóképek lejátszása multimédia
számítógéppel.
Például szerkesszük a kiránduláson
felvett videókat és mutassuk be az
osztálynak.
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
Informatika alkalmazói ismeretek
Weblapok szerkesz- A web mint hipermédia rendszer.
tése
Egy weblapszerkesztő szolgáltatásai. Célszerű és esztétikus
webhelyek (web-design). Weblapok tulajdonságai. Szövegformázás. Képek tulajdonságai és
formázásuk.
Abszolút és relatív hivatkozások
létrehozása.
Táblázatok tulajdonságai. Táblá-

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Hipertext dokumentumok létrehozása és használata. Szöveget, képet
tartalmazó esztétikus weblapok
készítése, formázása.
Hivatkozások rendszerének létrehozása.
Táblázatok készítése weblapon.
Rétegek létrehozása.
Dinamikus objektumok elhelyezése
a weboldalon (animációk, hangok,
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zatok készítése, formázása. Rétegek tulajdonságai és szerkesztése.
Adatbevitel. Dinamikus információk.
Infokommunikáció
Publikáció az inter- Adatok, dokumentumok elhelyeneten
zése megfelelő formátumban az
interneten.
Platformfüggetlen formátumok.
Informatika-alkalmazói ismeretek
Prezentációkészítés Prezentációs
dokumentumok
felépítése, sablonok. Szövegbevitel. Képek, mozgóképek. Rajzok.
Animációk. Táblázatok, diagramok. Vetítés, interaktivitás.

Táblázatkezelés

A táblázatkezelők szolgáltatásai.
A táblázatok felépítése, alapfogalmak.
Adattípusok és formátumok. Hivatkozások, műveletek, képletek.
Képletek és adatok másolása.
Hivatkozás más munkalapra.
Rendezés.
Táblázatformázás.
Különféle függvények használata.
Diagramkészítés, grafikonkészítés.
Logikai műveletek és függvények.
Keresőfüggvények.

Könyvtári informatika
Könyvtárak története.

mozgóképek).
Például készítsünk saját vagy osztály honlapot. Készítsünk honlapot
egy tetszőleges (képzeletbeli) vállalkozásnak, alapítványnak, intézménynek …
Weboldalak, kisebb webhelyek
publikálása
az
interneten,
webfejlesztő vagy ftp program alkalmazásával.
Publikáljuk a honlapunkat.
Esztétikus, dinamikus és interaktív
bemutató tervezése a tartalom, forma és működés szempontjából.
Bemutatók, elektronikus faliújságok létrehozása. Bemutatók szerkesztése. Bemutatók vetítése és
kiselőadások megtartása.
Például készítsünk reklámot, kirakati bemutatót egy vagy több termék részletes bemutatásához.
Készítsünk interaktív bemutatót
egy utazásról.
Táblázatkezelővel megoldható feladatok áttekintése. Adatok csoportosítása, értelmezése. A feladatmegoldáshoz szükséges táblázatok,
adattípusok tervezése. Adatok bevitele a táblázatba. Műveletek, képletek, függvények alkalmazása. Táblázatok formázása, diagramok készítése. Tantárgyi feladatok megoldása.
Például oldjunk meg fizika feladatokat, modellezzünk fizikai rendszereket táblázatkezelővel. Végezzünk gazdaságossági számításokat,
az egyéni életvitelt érintő problémák kapcsán (biztosítás, mobil tarifák …)
Függvények ábrázolása.
Adatok grafikus ábrázolása, statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.
Kutatások és kiselőadások, bemuta420

Könyvtárak típusai és szolgáltatásaik.
A könyvtári médiumok, dokumentumok csoportosítása.
Katalógusok és tájékoztató eszközök.
Forrás- és információkeresés.
Könyvtári médiumok használata
a tanulásban.

tók a könyvtárak kultúrtörténetéből.
A könyvtári szolgáltatások megismerése. Megadott művek keresése
és tematikus gyűjtőmunka a könyvtár állományában.
Forrás- és információkeresés.
Például keressünk szövegeket és
oktatási anyagokat a „hatékony és
önálló tanulás” témakörben, a
könyvtárban és az interneten. Elemezzük a talált anyagokat és állítsunk össze 1 – 3 oldalas ajánlást,
különféle hivatkozásokkal „Hogyan
tanuljunk?” címmel.
A médiumok megkülönböztetése
formai és használati jellemzőik,
információs értékük alapján. Különféle könyvtári médiumok használata.

Továbbhaladás feltételei
 A tanuló tudjon alapvető könyvtár- és állományműveleteket végezni a számítógépen.
 Ismerje a számítógép gyakori perifériáinak funkcióit, tudja használni azokat.
 Ismerje az adat, információ és kód fogalmát.
 Képes legyen egyszerű logikai feladatokat megoldani.
 Használja a leggyakoribb helyi és távhálózati kommunikációs lehetőségeket: email, böngészés, keresés.
 Tudjon adatbázisban keresni az interneten.
 Ismerjen szövegszerkesztőt, rajzoló-képszerkesztő alkalmazást.
 Használjon és ismerjen különféle formátumú dokumentumokat.
 Önállóan tudjon minta és leírás alapján szöveges dokumentumot szerkeszteni.
 Tudjon rajzolni, képet módosítani, dokumentumban felhasználni.
 Tudjon multimédia hanganyagot, mozgóképet lejátszani.
 A tanuló tudjon egyszerű weboldalt szerkeszteni alkalmazással, hiperhivatkozást
elhelyezni. Tudjon néhány diából álló esztétikus és tartalmas bemutatót készíteni
és levetíteni.
 Ismerje a táblázatkezelés alapfogalmait, és feladatmegoldáshoz tudjon táblázatokat
tervezni, szerkeszteni, benne képletekkel, függvényekkel számításokat végezni.
 Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramon megjeleníteni.
 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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Informatika-alkalmazói ismeretek
Adatbázis-kezelés
Adatbázismodellek, alapfogalmak.
Az adatbázis-kezelő főbb szolgáltatásai.
Adatbázis tervezése. Adattáblák
közötti kapcsolatok.
Adattípusok, táblák létrehozása.
Űrlapok, interaktív adatkezelés.
Egyszerű lekérdezések.
Jelentés készítése, nyomtatása.
Többtáblás lekérdezések.
Szűrés, keresés, rendezés, összesítés.
Az SQL használata.

Térinformatikai adatbázisok

Infotechnológia
Algoritmizálás,
adatmodellezés

Algoritmusok a gyakorlatban.
Algoritmusok leírása általános
eszközökkel.
Programozási nyelvek és a programok.
Egy fejlesztő rendszer használata.
Elemi adattípusok. Konstansok
és változók. Adatok bevitele,
tárolása és megjelenítése, közlése.
Képletek és függvények használata.
Feltételes elágazások. Ciklusok
típusai.
Összetett adattípusok, tömbök.

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Adattábla, mező, rekord, kulcs,
állomány fogalmak értése, helyes
használata.
Adatok tárolásához egyszerű adatbázis tervezése és kialakítása.
Például készítsünk adatbázist a
könyveinkről, lemezeinkről.
Adattáblák létrehozása. Űrlapok
használata. Kapcsolatok kialakítása.
Lekérdezések. Jelentés készítése.
Kész relációs adatbázis alapszintű
kezelése.
SQL programozás.
Használjunk adatbázisokat hétköznapi problémák (kérdések) megoldására! Például: hány kalóriát tartalmaz egy étel, hol és mikor játszanak egy filmet, színdarabot, milyen tömegközlekedési eszközzel és
mikor juthatunk el
A városból B-be?
Térinformatikai adatbázisok: térképek, térképi keresők, útvonalkeresők használata a gyakorlatban.
Például ismerjük meg és használjuk
a Google Earth rendszert.
Hétköznapi tevékenységsorok, algoritmusok leírása. Adott feladat
megoldásához algoritmus tervezése.
A szükséges adatok és eredmények
megtervezése.
Elemi és összetett adatok, képletek
és függvények használata.
Elágazások és ciklusok alkalmazása.
Fejlesztő rendszer használata. A
kész program tesztelése és alkalmazása.
Típusalgoritmusok
alkalmazása
életszerű, gyakorlati feladatok
megoldása során.
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Típusalgoritmusok.
Rekurzió.
A programkészítés lépései.
Problémák megoldása számítógépes modellekkel.

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
(Összegzés, keresés, megszámlálás,
rendezés.)
Egyszerű modellek megismerése,
„kísérletezés” a modellekkel.
Például oldjunk meg, algoritmizáljunk matematikai feladatokat, modellezzünk egyszerű fizikai rendszereket.

Infotechnológia
Folyamatok és rend- Problémák megoldása számító- Egyszerű modellek megismerése
szerek modellezése gépes modellekkel.
vagy fejlesztése, „kísérletezés” a
modellekkel.
Szimulációk számítógéppel, a paraméter-módosítás hatásai.
Irányítsunk, szabályozzunk valós
vagy virtuális eszközöket. Kísérletezzünk a modellekkel.
A szimulációk eredményeinek
megfogalmazása.
Problémamegoldás Informatikai eszközök és mód- Problémamegoldó
tevékenység
szerek kiválasztása és komplex tervezése.
alkalmazása.
Problémák megoldása egyénileg
Tantárgyi és iskolai problémák, vagy csoportban. Kooperatív munfeladatok megoldása.
kák, projektek.
Információs társadalom
Az informatika fej- Információs korszakok a történe- Kutatómunkák és dolgozatok, prelődéstörténete
lemben.
zentációk, weblapok írása és/vagy
A számítástechnika története.
bemutatása, előadása az informatiAz internet és az IKT forradalma. ka történetének egy-egy érdekes
Fejlődési trendek, a robotok.
eszközéről vagy technológiájáról.
Az IKT veszélyei a személyiségre, illetve az egészségre.
Az információs tár- Az információs vagy tudástársa- Kutatómunkák az információs társadalomról
dalom fő jellemzői.
sadalomról.
A gazdaság, a környezet, a kultú- A jellemzők megvitatása, összevera és a személyiség az informáci- tése a legújabb szociológiai, gazdaós társadalomban. A környezet- sági adatokkal.
védelem lehetőségei. Az élet- Az elektronikus demokrácia oszhosszig tartó tanulás.
tály- vagy iskolaszintű „kipróbáláAz információ (adat, tudás, felfe- sa”, és/vagy társadalmi méretű esédezés, szabadalom, találmány, lyeinek megvitatása.
szerzői mű …) mint termék, Az információ és a tudás mint érszolgáltatás.
ték: a társadalmi lét különböző
szféráiból vett példák megbeszélése.
Etika és jog
A szoftverek csoportosítása a Konkrét szoftverek csoportosítása.
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felhasználói jog szerint.
A szellemi termékek védelme,
felhasználása és a szerzői jog.
Alapvető viselkedési, publikálási
szabályok. A szabad felhasználás
köre.
Adatvédelem.
Adataink védelme.
Az információ meg- Az adatok hitelessége.
bízhatósága.
Az információ és a tudás megbízhatósága.
Az internetes források megbízhatósága.

Licencszerződések tanulmányozása, szövegértése.
A szerzői és a szabadalmi jogból
idézett szövegek tanulmányozása,
megértése.
Adatok (adataink) csoportosítása az
értékük és a szükséges védelem
(titkosság) szerint. Hagyományos
és elektronikus hitelesítés.
Példák felkutatása a média információinak megbízhatóságával kapcsolatban,
az „elhallgatott” információ szerepe.
A tudományos és az áltudományos
ismeretek felismerése, megkülönböztetése.

Könyvtári informatika Médiainformatika
Az iskolai könyvtár információs
rendszere.
Elektronikus könyvtár, internetes
adatbázisok használata.
Digitális könyvtári médiumok.
Katalógusok és tájékoztató eszközök.
Forrás- és információkeresés.
Az információkeresés stratégiája,
műveletei és algoritmusai.
Forrásfelhasználás.

A könyvtári információs rendszer
felhasználása a tanulásban.
Információs szükségletek felismerése és kifejezése. Forrás- és információkeresés.
A problémahelyzetnek megfelelő
tájékoztató eszközök kiválasztása
és komplex használata.
A médiumok tartalmi hitelességének, formai esztétikai értékének
megítélése.
Könyvtári médiumok alkotó felhasználása az etikai normák követésével.

Továbbhaladás feltételei
 A tanuló tudjon információt keresni, megjeleníteni adatbázisban.
 Tudjon adattáblát feltölteni megfelelő adatokkal. Képes legyen adatbázisban egyszerű lekérdezést végrehajtani.
 Tudjon értelmezni alapvető algoritmusokat. Képes legyen egyszerű elágazást és
ciklust tartalmazó algoritmust leírni és értelmezni. Képes legyen egyszerű feladat
megoldásához algoritmust tervezni, leírni, kódolni, számítógépen futtatni és az
eredményt értelmezni.
 A tanuló legyen képes számítógépes modellel dolgozni, az eredményeket értelmezni.
 A tanuló ismerje az információs társadalom legfontosabb jellemzőit.
 Tudja, hogy a szellemi termékeket a jog védi. Tudja, hogy a szoftvereket csak a licencben meghatározott feltételekkel szabad használni (a copyleft kivételével). Legyen tudatában az adatvédelem fontosságának.
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A tanuló tudjon jegyzéket készíteni a megtalált forrásokról.
Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit.
Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokról.
Legyen képes a problémahelyzetnek megfelelő tájékoztató eszközök kiválasztására
és használatára.
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XI.
RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
A 6 ÉVFOLYAM KÉPZÉSI STRUKTÚRÁJA

1. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
Tantárgy
Rajzolás-festés
Műhelygyakorlat
(festészet, grafika)
Szabad sáv (művészettörténet)
Összesen:

7. évf.
(Alapfok
1)
2ó/hét

8. évf.
(Alapfok
2)
2ó/hét

9. évf.
(Alapfok
3)
2ó/hét

10. évf.
(Alapfok
4)
2ó/hét

11. évf.
(Alapfok
5)
2ó/hét

12. évf.
(Alapfok
6)
2ó/hét

2ó/hét

2ó/hét

2ó/hét

2ó/hét

2ó/hét

2ó/hét

-

-

1ó/hét

1ó/hét

1ó/hét

1ó/hét

4ó/hét

4ó/hét

5ó/hét

5ó/hét

5ó/hét

5ó/hét

Kötelező tárgyak:
1.Osztálykeretben és nívócsoportban:
 rajzolás-festés
2.Alapfokú művészetoktatásban:
 Műhelygyakorlat
2.1A műhelygyakorlat választható tárgyai:
 festészet
 grafika
2.2Szabadon választható tárgyak:
 Művészettörténet
Oktatási feladatok:
 a látvány megfigyelése, értelmezése, analízise
 legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismerete és használata
 vizuális információk, közlemények megértése
 kifejezési technikák, tárgykultúra anyagainak ismeretére
 eszközhasználatra, anyagalakításra, tárgykészítésre, környezetformálásra
 az jelentés az esztétikum felismerésére, értelmezésére
 kézműves tevékenység gyakorlására
 a tartalom és forma összefüggéseinek felfedezésére
426

 a mindennapok, a természet, a társadalom szépségének, a művészetek, műalkotások
befogadására
 az egyes művészeti korok és alkotók megismerése
 műelemzési eljárások alkalmazása
 megyei és országos rendezvényeken való részvétel
 pályázatokra színvonalas művek készítése
 a tehetséges tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra
Tankönyvek, alkalmazható taneszközök kiválasztásának elvei:
Képző és iparművészet: tankönyvek nem készültek, az elvek csak általánosak:
 feleljen meg az alapfokú művészetoktatás célrendszerének, és az intézmény oktatási
céljainak
 szövege az életkornak megfelelő legyen, segítse a tanulást, motiváljon
 adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre, adjon mintát az önálló feladatmegoldásra
 több évig használható legyen
A tananyagot és azok követelményeit az „Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” c. kötet szabályozza. / Minden ágazat tanszakai számára./
Ezeket és a kiegészítő helyi tanterveket helyi tanterv melléklete tartalmazza.
Tanulói jogviszony:
Az alapfokú művészetoktatási intézménybe a tanulók előzetes jelentkezés alapján nyernek
felvételt. A felvételt nyert tanulók szüleinek minden tanév kezdetén nyilatkozni kell, hogy
gyermeke hány művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, illetve hol vállalja a térítési
díj, vagy tandíjfizetést.
A Tanuló teljesítményének és szorgalmának értékelése, gyakorisága, követelménye:
A pedagógus a tanuló teljesítményét minden órán minősíti és rendszeresen
/ havonta / érdemjeggyel értékeli.
A havi jegyek, valamint a félévi jegyek a tájékoztató füzetbe kerülnek, az év végi jegy a bizonyítványba.
Az első félévi jegyet a tanuló az órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon, eseményeken
nyújtott teljesítménye alapján kapja.
Az év végi vizsgajegyet a főtárgy tanár javaslata alapján a bizottság állapítja meg.
Adható érdemjegyek: jeles /5/, jó/4/, közepes/3/, elégséges/2/, elégtelen/1/.
Egész évi munkája alapján osztályozzuk azt a tanulót, aki betegség miatt a beszámolón nem
vesz részt.
Tanév végi vizsgára nem bocsátható és nem osztályozható az a tanuló, akinek igazolt és igazolatlan hiányzásai együttesen meghaladja az előírt óraszám egyharmadát. Kivétel, ha a tananyagot elsajátította, és a tantestület engedélyezi.
Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár tehet javaslatot, hogy két évfolyamból összetett
vizsgát tehessen a növendék. Ebben az esetben a magasabb évfolyam anyagából kell összeállítani vizsgát.
A vizsgakövetelményt az „alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” c.
könyvben előírtak alapján a szaktanár állítja össze, illetve jelöli ki.
A szorgalom minősítése az egyéni képességek alapján történik. Az adott jegy, a követelmények figyelembevételével fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. Az értékelés
követelményei:
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A szorgalom értékelésének követelményei:
A szorgalom példás, ha a tanuló:
 felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi,
 óra alatt érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó,
 a feladatok végzésében önálló, rendszeres,
 tehetségéhez mérten vesz részt a munkában,
 önművelése rendszeres és többirányú,
 szorgalmával példát mutat, serkent.
Jó a tanuló szorgalma, ha:
 tanórákra való felkészülésében rendszeres, de nem alapos,
 óra alatt spontán aktivitással vesz részt,
 a tananyag iránt érdeklődik csupán,
 a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni.
Változó a tanuló szorgalma, ha:
 óra alatt figyelme hullámzó aktivitást mutat,
 tanórákra való felkészülése rendszertelen,
 feladatait érdektelenül végzi,
 érdeklődése nem aktív,
 önművelése rendszertelen.
Hanyag a tanuló szorgalma, ha:
 a szorgalom teljes hiánya jellemzi,
 feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi,
 az órai munkában passzív,
 a tanultakat nem akarja alkalmazni.
A szorgalom értékelése:
A tanulók és szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa végzi. Az érdemjegyekről a
tanulókat és a kiskorúi tanulók szüleit rendszeresen értesíteni kell.
A szorgalom értékelésének formái:
Szóbeli és írásbeli dicséretek.
A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok.

RAJZOLÁS-FESTÉS
ALAPFOK

1. ÉVFOLYAM
36 hét (heti 4 óra) összesen 144 óra
A rajzolás-festés gyakorlat célja:
 a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása,
 az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,
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pozitív lelki tulajdonságok megerősítése,
a befogadókészség kialakítása, fejlesztése,
a képi emlékezet és képzelet gazdagítása,
a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztése,
az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása,
a kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése.

A rajzolás-festés feladata:
 a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációt biztosító, változatos alkotó folyamatok biztosítása,
 a csoportos és egyéni kreatív tevékenységek formáinak megismertetése,
 az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeinek feltárása,
 a formák, színek használatában való jártasság kialakítása,
 az egyes témák, témacsoportok változatos, többirányú feldolgozása,
 a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok
használatának megismertetése,
 a népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó aktív beépítése,
 a baleset-, munka- és tűzvédelmi előírások betartatása.
Az aktív alkotófolyamatokon keresztül a tanuló felkészül:
 a környezet által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
 élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
 a képzelet-, tapasztalat-, emlékezet élményanyagának mozgósítására az alkotás során,
 a vizuális önkifejezésre, tervezésre, alkotásra,
 a művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználatra, anyagalakításra,
 kép és tárgykészítésre vagy egyéb alkotó folyamat végigvitelére,
 feladattudatos, kitartó munkavégzésre,
A rajzolás-festés fejlesztési követelménye:
A tanuló ismerje
 a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit,
 az ősi és kézműves tárgyformálás egyes elemeit,
 az alapvető plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait,
 a tárgykészítés folyamatának technikai fázisait.
A tanuló legyen képes
 a látvány és jelenségek értelmezésére,
 gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásokon keresztül való megvalósítására
 motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,
 tapasztalatait, ismereteit - az életkorának megfelelő szinten - beépíteni az alkotás folyamatába,
 vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására.
Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek
 a síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök
 különféle képző-és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
 kézműves és népművészeti technikák
 témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
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Eszközök, anyagok
Színes ceruzák, vízfesték, kréta, filc, vékony, vastag, és széles-lapos ecsetek, szivacsok, különböző méretű, alakú, anyagminőségű fehér és színes papírok
Textíliák, fonalak, zsinórok, szalagok, drótok, fogók, papírhengerek
Rajztábla, műanyagtálca, olló, ragasztó, tapétaragasztó, nedvszívó rongy
Agyag, gipszes-géz, gipsz, dobozok, kövek, kavicsok, fadarabok s számtalan talált anyag
(hulladék) melyekből tárgyalkotás, konstruálás végezhető
Tálak, vödrök. CD lejátszók, magnók, hangot adó eszközök
A rajzolás-festés tananyagtartalma
A rajzolás-festés témakörei (A1)
Elképzelt világok megelevenítése, történetbe foglalása
Mesék, kalandos történetek szereplői és cselekvéseik színhelye, tárgyai
Személyes élmények feldolgozása
Feladatcsoportok
A színek érzelmi ereje
Az adott történet saját élményekre épülő (színház, tánc, mesék) feldolgozása színes kompozícióban, színkontrasztok, színharmóniák alkalmazásával (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák megoldásaival)
Elbeszélés vonalakkal
A kiválasztott történet, mese, a mesehősök környezetének feldolgozása különféle vonalrajzos
kompozíciókban, hangsúlyos kontúrok alkalmazásával (ceruzák, tollak, tusrajz)
Hangulati elemek megjelenítése - vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes
Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával
Formai felfedezések
Közvetlen látványélmények felidézése, motívumgyűjtés
Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése
A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a fénymásolt elemek,
motívumok segítségével
Térplasztika agyagból, illusztratív tartalommal (labirintus, meseváros)
Nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában, szubjektív szín és tér használattal
(plasztikus megjelenítés papír, papírmasé és más anyagokkal)
Szabadon formálható anyag
Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző eszközökkel)
Egyszerű edények, eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel)
Tér és idő feldolgozása
Saját élmény, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű fázisrajzokkal
Családi, közösségi terek rajzolása
Technika: tempera, tollrajz
Minta, jel, jelkép
A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai
A törzsi művészet mintakincse, motívumgyűjtés (sgraffito jellegű viaszos technika, festés,
karcolás agyagba)
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Papírkivágások - szimmetria, pozitív-negatív formák, ritmusok, sorminták
Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal
A varrás, hímzés eszközei, alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepe
Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások
Szám- és állati és növényi szimbólumok a mesék világában
Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz és talált-gyűjtött tárgyak)
A tárgykészítés folyamata
Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése
Ismerkedés a gyapjú-, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel
Nemezlabda készítése
Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása
Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, más anyagokkal együtt való felhasználása
Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése
Ékszerkészítés természetes anyagokból, egyszerű technikákkal
Évszakváltás
Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása
Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése
A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája
Megszemélyesítés
Bábfigurák készítése a kiválasztott mese eljátszásához - karakterábrázolás
Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés)
Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé)
Plasztikus figurák
Agyagplasztikák - mesehősök, állatfigurák készítése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé)
Figura és mozgás
A történet szereplőinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal
(álló-, guggoló, több-kevesebb figura, árnyképek)
Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel
Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatokkal
Minimumkövetelmények
A témához kapcsolódó formák, színek, motívumok és az alapvető ábrázolási technikák használata
A képek kidolgozottsága, technikai következetessége
Egyszerű ábrázolási technikák, kézműves technikai fogások, plasztikus megoldások elsajátítása
Az elérendő kifejezési célhoz választott kiegészítő fotó-, filmtechnika alkalmazása tanári segítséggel

2. ÉVFOLYAM
36 hét (heti 4 óra) összesen 144 óra
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A rajzolás-festés célja:
 a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása,
 az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,
 pozitív lelki tulajdonságok megerősítése,
 a befogadókészség kialakítása, fejlesztése,
 a képi emlékezet és képzelet gazdagítása,
 a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztése,
 az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása,
 a kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése.
A rajzolás-festés feladata:
 a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációt biztosító, változatos alkotó folyamatok biztosítása,
 a csoportos és egyéni kreatív tevékenységek formáinak megismertetése,
 az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeinek feltárása,
 a formák, színek használatában való jártasság kialakítása,
 az egyes témák, témacsoportok változatos, többirányú feldolgozása,
 a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok
használatának megismertetése,
 a népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó aktív beépítése,
 a baleset-, munka- és tűzvédelmi előírások betartatása.
Az aktív alkotófolyamatokon keresztül a tanuló felkészül:
 a környezet által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
 élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
 a képzelet-, tapasztalat-, emlékezet élményanyagának mozgósítására az alkotás során,
 a vizuális önkifejezésre, tervezésre, alkotásra,
 a művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználatra, anyagalakításra,
 kép és tárgykészítésre vagy egyéb alkotó folyamat végigvitelére,
 feladattudatos, kitartó munkavégzésre,
A rajzolás-festés fejlesztési követelménye:
A tanuló ismerje
 a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit,
 az ősi és kézműves tárgyformálás egyes elemeit,
 az alapvető plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait,
 a tárgykészítés folyamatának technikai fázisait.
A tanuló legyen képes
 a látvány és jelenségek értelmezésére,
 gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásokon keresztül való megvalósítására
 motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,
 tapasztalatait, ismereteit - az életkorának megfelelő szinten - beépíteni az alkotás folyamatába,
 vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására.
Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek
 a síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök
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 különféle képző-és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
 kézműves és népművészeti technikák
 témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Eszközök, anyagok
Színes ceruzák, vízfesték, kréta, filc, vékony, vastag, és széles-lapos ecsetek, szivacsok, különböző méretű, alakú, anyagminőségű fehér és színes papírok
Textíliák, fonalak, zsinórok, szalagok, drótok, fogók, papírhengerek
Rajztábla, műanyagtálca, olló, ragasztó, tapétaragasztó, nedvszívó rongy
Agyag, gipszes-géz, gipsz, dobozok, kövek, kavicsok, fadarabok s számtalan talált anyag
(hulladék) melyekből tárgyalkotás, konstruálás végezhető
Tálak, vödrök. CD lejátszók, magnók, hangot adó eszközök
A vizuális alkotó gyakorlat témakörei (A2)
Hétköznapi történeteim – Én és a külvilág
Ünnepek régen és ma
Mi volna ha… (Elképzelt világok, fantasztikus helyzetek)
Feladatcsoportok
A színek érzelmi ereje
Az adott történet saját élményekre épülő (színház, tánc) feldolgozása színes kompozícióban,
színkontrasztok, színharmóniák alkalmazásával (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák megoldásaival)
Elbeszélés vonalakkal
A kiválasztott történet fő motívumainak megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos
kompozíciókban, hangsúlyos kontúrok alkalmazásával (ceruzák, tollak, tusrajz)
Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával
Formai felfedezések
Közvetlen látványélmények felidézése
Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése
Az önismeret útjai - az emberi arc belső arányai, a karakter, a mimika megjelenítése
Meglévő fotók felhasználása, nagyítása a fénymásoló gép segítségével (ismétlődések, átírások)
Alakoskodások - szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül
Az otthoni környezet modellezése agyagból, a tér átalakítása
Az én városom - nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában, szubjektív szín és tér
használattal (plasztikus megjelenítés papír, papírmasé és más anyagokkal)
Szabadon formálható anyag
Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése agyagból
Agyagplasztikák - figurák - készítése, földfestékkel való díszítése
Tér és idő feldolgozása
Saját élmény, munkafolyamat megjelenítése képsorozattal (tempera, tollrajz)
Családi, közösségi terek építése, megrajzolása
Eseménynaptár - képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal

433

Minta, jel, jelkép
A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai
A népművészet mintakincse, motívumgyűjtés
Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal
Növények stilizált megjelenítése (sgraffito jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba)
Állatfigurák (figurális dombormű mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé)
Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások
Az elvonatkoztatás útja és célja - anyaggyűjtés
Geometriai szimbólumok
(négyzet, kör, felfelé - lefelé mutató háromszög, csillag, egymásba kapcsolódó körök)
Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz)
A tárgykészítés folyamata
Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak készítése
Ismerkedés a gyapjú-, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel
Az ünnep tárgyai, díszletei - változások az ünnepi szokások körében - páros képek készítése
Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsoly fedőlap)
Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása
Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, más anyagokkal együtt való felhasználása
Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése
Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal
Évszakváltás
Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása
Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése
A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája
Megszemélyesítés
Árnybáb készítése a történetekhez, a hozzá illő dalok, zenék kiválasztásával
Síkfigurák kialakítása (papírkivágás)
A mozgatási mechanizmus megismerése
Játék a vetítőgéppel – az árnykép minőségével
Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé)
Környezetteremtés
A kialakított bábokhoz, a történethez teljes színpadkép készítése
Síkdíszletek színes folyóiratokból kivágott kollázs technikával
Plasztikus figurák
Én és kedvenc állataim
Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé)
Figura és mozgás
A család és közvetlen ismerősök megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal
(álló-, guggoló, több-kevesebb figura, árnyképek)
Nézőpontváltások (vázlatok, krokik készítése)
Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel
Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatokkal
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Minimumkövetelmények
A témához kapcsolódó formák, színek, motívumok és az alapvető ábrázolási technikák használata
Betekintés a hagyományos és újabb ábrázolási formák, médiaeszközök világába
Egyszerű ábrázolási technikák, technikai fogások, plasztikus megoldások elsajátítása
A kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes tárgyainak és technikáinak felismerése
Az elérendő kifejezési célhoz választott technika alkalmazása tanári javaslatra

3. ÉVFOLYAM
36 hét (heti 4 óra) összesen 144 óra
A rajzolás-festés gyakorlat célja:
 a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása,
 az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,
 pozitív lelki tulajdonságok megerősítése,
 a befogadókészség kialakítása, fejlesztése,
 a képi emlékezet és képzelet gazdagítása,
 a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztése,
 az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása,
 a kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése.
A rajzolás- festés feladata:
 a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációt biztosító, változatos alkotó folyamatok biztosítása,
 a csoportos és egyéni kreatív tevékenységek formáinak megismertetése,
 az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeinek feltárása,
 a formák, színek használatában való jártasság kialakítása,
 az egyes témák, témacsoportok változatos, többirányú feldolgozása,
 a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok
használatának megismertetése,
 a népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó aktív beépítése,
 a baleset-, munka- és tűzvédelmi előírások betartatása.
Az aktív alkotófolyamatokon keresztül a tanuló felkészül:
 a környezet által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
 élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
 a képzelet-, tapasztalat-, emlékezet élményanyagának mozgósítására az alkotás során,
 a vizuális önkifejezésre, tervezésre, alkotásra,
 a művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználatra, anyagalakításra,
 kép és tárgykészítésre vagy egyéb alkotó folyamat végigvitelére,
 feladattudatos, kitartó munkavégzésre,
A rajzolás-festés fejlesztési követelménye:
A tanuló ismerje
 a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit,
 az ősi és kézműves tárgyformálás egyes elemeit,
 az alapvető plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait,
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 a tárgykészítés folyamatának technikai fázisait.
A tanuló legyen képes
 a látvány és jelenségek értelmezésére,
 gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásokon keresztül való megvalósítására
 motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,
 tapasztalatait, ismereteit - az életkorának megfelelő szinten - beépíteni az alkotás folyamatába,
 vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására.
Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek
 a síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök
 különféle képző-és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
 kézműves és népművészeti technikák
 témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Eszközök, anyagok
Színes ceruzák, vízfesték, kréta, filc, vékony, vastag, és széles-lapos ecsetek, szivacsok, különböző méretű, alakú, anyagminőségű fehér és színes papírok
Textíliák, fonalak, zsinórok, szalagok, drótok, fogók, papírhengerek
Rajztábla, műanyagtálca, olló, ragasztó, tapétaragasztó, nedvszívó rongy
Agyag, gipszes-géz, gipsz, dobozok, kövek, kavicsok, fadarabok s számtalan talált anyag
(hulladék) melyekből tárgyalkotás, konstruálás végezhető
Tálak, vödrök, CD lejátszók, magnók, hangot adó eszközök
A rajzolás-festés témakörei (A3)
Legendák, ősi mítoszok által közvetített természeti erők, jelenségek, tájak, hősök
A négy őselem, a tűz, víz, föld, levegő, s az azokat megszemélyesítő lényeknek történetei
szimbólumai, hangok, zeneművek által megmutatkozó titkai
A természet körforgása
Feladatcsoportok
A színek érzelmi ereje
Elbeszélés színekkel, az adott történet saját élményekre épülő (színház, tánc, mesék) feldolgozása színes kompozícióban, színkontrasztok, színharmóniák alkalmazásával (színes ceruza,
pasztell, tempera, kevert technikák megoldásaival)
Elbeszélés vonalakkal
A kiválasztott történet fő motívumainak megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos
kompozíciókban, hangsúlyos kontúrok alkalmazásával (ceruzák, tollak, tusrajz)
Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával
Formai felfedezések
Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell előtanulmányok az illusztratív feladatokhoz)
Közvetlen látványélmények felidézése, motívumgyűjtés fényképezéssel, fényképek felhasználásával
Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése
A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése
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Plasztika készítése a termésekről, természeti formákról
Nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában, szubjektív szín és tér használattal
(plasztikus megjelenítés papír, papírmasé és más anyagokkal)
Szabadon formálható anyag
Agyagedény formálása felrakással
Agyagplasztikák - állatfigurák - készítése, földfestékkel, bekarcolt mintákkal való díszítése
Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján (tömeg, arányok, mozgás érzékeltetése)
Tér és idő feldolgozása
Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, megjelenítése
képsorozattal (tempera, tollrajz)
A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő ereje
A spirál és hullám motívum felhasználásával különböző kompozíciók készítése
(olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs)
Minta, jel, jelkép
Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, (sgraffito
jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe)
Papírkivágások - szimmetria, pozitív-negatív formák, ritmusok, sorminták
Fonások bőrrel, hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal
A varrás, hímzés eszközei, alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepe
Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások
Az elvonatkoztatás útja és célja - anyaggyűjtés
Színszimbólumok a különböző kultúrákban - sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér,
arany szín használata (papírragasztás kivágott színes motívumok kompozícióba rendezésével)
A tárgykészítés folyamata
Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése
Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása
Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból
Ismerkedés a gyapjú-, a textilanyagok alkalmazási lehetőségeivel
Bűvös nemeztárca vagy valamely őselemet megszemélyesítő nemezfigura elkészítése
Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint
Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, más anyagokkal együtt való felhasználása
Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata
Ékszerkészítés gyöngyfűzéssel
Évszakváltás
Az évszakhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása
Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése
A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája
Megszemélyesítés
Mozgatható bábfigurák készítése - karakterábrázolás és a mozgatás lehetőségei
Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, mozgatható
elemek összeállítása, festés)
Ruházat elkészítése varrással, ragasztással
Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé)
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Plasztikus figurák
Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok - alkotó képzelet és előtanulmányok felhasználásával (figurális dombormű mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé)
Figura és mozgás
A kiválasztott sámán vagy mondai hős megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló-, guggoló, több-kevesebb figura, árnyképek)
Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel
Azonos történet szereplőinek elkészítése csoportmunkában, egymáshoz hangolódva
A képzőművészet és zene, tánc kapcsolata
Emberi figurák és állatfigurák mintázása - különféle mozdulatokkal
Minimumkövetelmények
A témához kapcsolódó formák, színek, motívumok és ábrázolási technikák használata
A hagyományos és újabb ábrázolási formák, médiaeszközök felismerése, használata tanári
irányítás mellett
Egyszerű ábrázolási technikák, technikai fogások, plasztikus megoldások elsajátítása
A kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásainak, tárgyainak és technikáinak
megismerése
Az elérendő kifejezési célhoz választott anyagok, eszközök, technikák alkalmazása

4. ÉVFOLYAM
36 hét (heti 2 óra) összesen 72 óra
A rajzolás-festés célja:
 az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése,
 a művészetek, alkotási tevékenységek iránti érdeklődés megerősítése,
 a látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése,
 a kézműves tárgyalkotás, a képző- és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek
megalapozása,
 az ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismerése,
 a vizuális nyelvrendszer alapjainak elsajátítása,
 a kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése,
 a képi műveltség bővítése.
A rajzolás-festés feladata:
 a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, változatos
alkotó folyamatok biztosítása,
 élményszerű tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, eljárások, technikák megismertetése,
 a képző- és iparművészeti, médiaművészeti, népi kézműves ismeretek, anyagok és
technikák alkalmazása,
 a formák, színek használatában és a térábrázolásban való jártasság továbbfejlesztése,
 a művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó, aktív felhasználása,
 az értékmegőrzés lehetőségeinek feltárása.
Az aktív alkotófolyamatokon keresztül a tanuló felkészül:
 a környezet által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
 a látvány megfigyelésére, értelmezésére, rögzítésére,
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a képi gondolkodásra,
a hagyományos és az új médiumok egyre tudatosabb használatára,
tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
a művészeti tevékenységhez szükséges eszközhasználatra, anyagalakításra,
kép és tárgykészítésre vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelére,
a csoportos és egyéni kreatív tevékenység formák gyakorlására,
a baleset-, munka- és tűzvédelmi előírások betartása.

A rajzolás-festés fejlesztési követelménye:
A tanuló ismerje
 a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét,
 a tervezéstől a kivitelezésig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit,
 a sík- és térművészet törvényszerűségeit, műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit,
 a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat,
 az axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit,
 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat
A tanuló legyen képes
 a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére,
 egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására,
 motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,
 a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására,
 színtani ismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére,
 kompozíciós ismereteinek alkalmazására,
 különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos szín - forma - faktúra és felületminőségek létrehozására,
 különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos formák- konstrukciók-tárgyak létrehozására,
 változatos - forma - faktúra és felületminőségek létrehozására,
 az egyéni eszközhasználatra,
 vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására,
 a műalkotások értő befogadására,
 a legfontosabb munkavédelmi szabályok betartására.
Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek
 a síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök
 különféle képző-és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák,
 egyes műfajokra jellemző előadásmódok,
 egyes művészettörténeti korszakokra, népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák
 témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Eszközök, anyagok
Színes ceruzák, vízfesték, kréta, filc, vékony, vastag, és széles-lapos ecsetek, szivacsok, különböző méretű, alakú, anyagminőségű fehér és színes papírok
Textíliák, fonalak, zsinórok, szalagok, drótok, fogók, papírhengerek
Rajztábla, műanyagtálca, olló, ragasztó, tapétaragasztó, nedvszívó rongy
Agyag, gipszes-géz, gipsz, dobozok, kövek, kavicsok, fadarabok s számtalan talált anyag
(hulladék) melyekből tárgyalkotás, konstruálás végezhető
Tálak, vödrök, CD lejátszók, magnók, diavetítő, fényképezőgép, hangot adó eszközök
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A rajzolás-festés témakörei (A4)
A középkor világa
Lovagregények szereplői, viseletük és tárgyaik
Fény és árnyék
Feladatcsoportok
Történetszövés
Képzeletbeli utazás egy középkori városban (illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy
képregényszerűen elmesélve)
Kárpitok újratervezése - a tervek nagyítása, megfestése
A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével (képi, plasztikai, fotó, videó vagy számítógépes gyűjtések és feldolgozások)
Tornyok, várak, paloták
Házak, lakótornyok rajza, makett készítés különféle anyagok felhasználásával – csoportmunkában (kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal - makett
készítés vegyes technikával)
Kép és valóság
Különböző hétköznapi témájú fotó átírása
A tárgyi világ és a természet stilizált ábrázolása
(vázlatgyűjtemény, grafit, temperaképek)
Színharmóniák
A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig
Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei
Tiszta színekből és szürkékből építkező képek
Komplementer színpárok
Harci jelenetek (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes grafikai programok
használatával)
Papírvilág
Papírmozaik készítése bizánci minták alapján
Képeskönyv
A mai életünk kódexe
Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai
A papír tulajdonságai
Betűkép, iniciálé tervezése, szövegírás (temperafestés - kézírás vágott hegyű tollal)
Mintakincs
A korra jellemző minták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása
Gyűjtött minták egy-egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz,
különböző léptékben- páros munka)
Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok,)
Rózsaablak - színes kép készítése (a kivágott minták kitöltése színes, áttetsző fóliákkal)
Királyfejek, egészalakos figurák rajza (viaszolt, festett alapról visszakaparásos technikával)
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Plasztika
Oszlopszobrok - szoborfaragás - egyszerűen formált emberfigurák gipszből, Ytong téglából,
purhabból (leegyszerűsített formák, tömbszerűség, zárt kompozíció)
Vízköpők - fantasztikus figurák, állatalakok a gótikus templomokról (mintázás agyagból)
Saját figurák teremtése valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával
Öltözék
Sisak készítése - a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele
A szín és az anyagválasztás szerepe. (papír, textilanyagok felhasználásával - karcolás, hajtás,
ragasztás, festés, varrás)
Arcképtár
Önarckép gyűjtemény
Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása (ceruza, krétarajzok, tempera)
A tárgyak egyedi vonásai
A papírsárkány eredete, funkciói, fajtái, anyagai
Hagyományos és egyedi sárkányok tervezése
A színek figyelemfelhívó és szimbolikus szerepe
A tárgyak összhangja
A mértani testek származtatása - a geometriai testépítés szabályai: az elemek hatásának megváltozása helyzetük és kapcsolatuk variációja
Kompozíciós gyakorlatok különböző textúrájú és felületű anyagok felhasználásával, grafikus
kiegészítésekkel
Fény- árnyék jelenségek
Árnyjáték - egy kitalált jelenet elkészítése és eljátszása csoportmunkában
Az árnyjáték eredete, nemzeti sajátosságai (Kína, Jáva, Törökország, Magyarország)
Az árnyjáték sajátos technikai jegyei, a bábok anyaga, fajtái (a figurák kivágása bőrből, kartonból - mozgatás a kifeszített vászon és a fényforrás között)
Minimumkövetelmények
A képalkotás és tárgykészítés során a kompozíció, az arányok, formák, színek, motívumok és
technikák használata
Fotók felhasználása, számítógépes programok által továbbalakított képek felhasználása a feladat során
Jártasság az alapvető ábrázolási technikák, technikai fogások, plasztikus megoldások körében
A kézművesség a népi kultúra egyes szokásainak, tárgyainak ismerete
A művészettörténet adott korstílusának ismerete
Az elérendő kifejezési célhoz választott anyagok, eszközök, technikák önálló alkalmazása

5. ÉVFOLYAM
36 hét (heti 2 óra) összesen 72 óra
A rajzolás-festés célja:
 az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése,
 a művészetek, alkotási tevékenységek iránti érdeklődés megerősítése,
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 a látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése,
 a kézműves tárgyalkotás, a képző- és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek
megalapozása,
 az ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismerése,
 a vizuális nyelvrendszer alapjainak elsajátítása,
 a kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése,
 a képi műveltség bővítése.
A rajzolás-festés feladata:
 a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, változatos
alkotó folyamatok biztosítása,
 élményszerű tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, eljárások, technikák megismertetése,
 a képző- és iparművészeti, médiaművészeti, népi kézműves ismeretek, anyagok és
technikák alkalmazása,
 a formák, színek használatában és a térábrázolásban való jártasság továbbfejlesztése,
 a művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó, aktív felhasználása,
 az értékmegőrzés lehetőségeinek feltárása.
Az aktív alkotófolyamatokon keresztül a tanuló felkészül:
 a környezet által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
 a látvány megfigyelésére, értelmezésére, rögzítésére,
 a képi gondolkodásra,
 a hagyományos és az új médiumok egyre tudatosabb használatára,
 tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
 a művészeti tevékenységhez szükséges eszközhasználatra, anyagalakításra,
 kép és tárgykészítésre vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelére,
 a csoportos és egyéni kreatív tevékenység formák gyakorlására,
 a baleset-, munka- és tűzvédelmi előírások betartása.
A rajzolás-festés fejlesztési követelménye:
A tanuló ismerje
 a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét,
 a tervezéstől a kivitelezésig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit,
 a sík- és térművészet törvényszerűségeit, műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit,
 a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat,
 az axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit,
 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat
A tanuló legyen képes
 a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére,
 egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására,
 motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,
 a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására,
 színtani ismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére,
 kompozíciós ismereteinek alkalmazására,
 különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos színek, formák- konstrukciók- tárgyak létrehozására,
 változatos - forma - faktúra és felületminőségek létrehozására,
 az egyéni eszközhasználatra,
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 vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására,
 a műalkotások értő befogadására,
 a legfontosabb munkavédelmi szabályok betartására.
Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek
 a síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök
 különféle képző-és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák,
 egyes műfajokra jellemző előadásmódok,
 egyes művészettörténeti korszakokra, népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák
 témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Eszközök, anyagok
Színes ceruzák, vízfesték, kréta, filc, vékony, vastag, és széles-lapos ecsetek, szivacsok, különböző méretű, alakú, anyagminőségű fehér és színes papírok
Textíliák, fonalak, zsinórok, szalagok, drótok, fogók, papírhengerek
Rajztábla, műanyagtálca, olló, ragasztó, tapétaragasztó, nedvszívó rongy
Agyag, gipszes-géz, gipsz, dobozok, kövek, kavicsok, fadarabok s számtalan talált anyag
(hulladék) melyekből tárgyalkotás, konstruálás végezhető
Tálak, vödrök, CD lejátszók, magnók, diavetítő, fényképezőgép, hangot adó eszközök
A rajzolás-festés témakörei (A5)
Reneszánsz korrajz
Világi perspektívák, az antik világ újjáéledése, a természeti törvények kutatása
A tudomány és a varázslás határán - alkímia
Feladatcsoportok
Történetszövés
Életképek a reneszánsz várban (illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve)
A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével
(képi, plasztikai, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások, jelmezek, díszletek)
Tornyok, várak, paloták
Épületábrázolás tusrajzzal
Struktúra, mint a forma szerkezete
Textúra, mint a struktúra felülete - faktúra, mint a külső behatásra változó felület
(kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal)
Makett készítés különféle anyagok felhasználásával - csoportmunkában
Öltözék
Bohócsipka készítése - a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele
A szín és az anyagválasztás szerepe. (papír, textilanyagok felhasználásával - karcolás, hajtás,
ragasztás, festés, varrás)
Színharmóniák
Tájképek különböző fényviszonyok között - csak színfoltokkal festve (gyűjtés elektronikus
formában, kísérletek a számítógépes grafikai programok használatával)
Telt és tört színek, komplementer színek különböző árnyalatainak segítségével - hajnalban,
délben, szürkületben, éjszaka (festés akvarellel, krétával kevert eljárással)
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Kép és valóság
A tárgyi világ és a természet megfigyelés alapú ábrázolása
Az ablakon át látható világ - környezetábrázolás (pitt-krétával, festéssel)
A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése
Előtér – középtér - háttér (tusrajzok, szénrajzok)
Egy tárgyról szerezhető ismeretek játékos összegyűjtése rajzos, írásos, vázlatos formában
(vázlatfüzet, grafit, filc)
Képeskönyv
A természet jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése
Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi, magyarázó rajz
részletekkel és leírásokkal (aprólékos ceruza és tusrajzok, temperafestés - kézírás vágott hegyű tollal)
Mintakincs
A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása
Gyűjtött minták egy-egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz,
különböző léptékben- páros munka)
Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok,)
Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív-negatív formákká, ritmussá rendezése
Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín- és forma-variációk létrehozása (papírmetszet létrehozása)
Plasztika
Oszlopszobrok - szoborfaragás - egyszerűen formált emberfigurák gipszből, Ytong téglából,
purhabból (leegyszerűsített formák, tömbszerűség, zárt kompozíció)
Vízköpők - fantasztikus figurák, állatalakok a gótikus templomokról (mintázás agyagból)
Saját figurák teremtése valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával
Arcképtár
Piaci tömeg összeállítása nagyméretű kartonra - különböző korú- és karakterű emberek portréja (csoportmunka - ceruza, krétarajzok, tempera)
A tárgyak egyedi vonásai
A papírsárkány eredete, funkciói, fajtái, anyagai
Hagyományos és egyedi sárkányok tervezése
A színek figyelemfelhívó és szimbolikus szerepe
(ceruza, vízfestékek)
A tárgyak összhangja
A mértani testek származtatása - a geometriai testépítés szabályai: az elemek hatásának megváltozása helyzetük és kapcsolatuk variációja
Kompozíciós gyakorlatok különböző textúrájú anyagok felhasználásával, grafikus kiegészítésekkel (összetett kompozíciók, szerkezetes rajzok – pittkréta, ceruza)
Fény- árnyék jelenségek
Különleges tárgyak, titokzatos terek létrehozása, melyeknek a fénnyel van kapcsolatuk
Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból, lámpákkal,
égősorokkal (közös, csoportos alkotás)
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Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, „helyzetbe
hozása”
Minimumkövetelmények
A téma kibontása, sík és plasztikus és variációinak létrehozására
Változatos - forma - faktúra és felületminőségek létrehozása
Kompozíciós és színtani ismeretekre épülő önálló képek készítése

6. ÉVFOLYAM
36 hét (heti 2 óra) összesen 72 óra
A rajzolás-festés célja:
 az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése,
 a művészetek, alkotási tevékenységek iránti érdeklődés megerősítése.
 a látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése,
 a kézműves tárgyalkotás, a képző- és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek
megalapozása,
 az ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismerése,
 a vizuális nyelvrendszer alapjainak elsajátítása,
 a kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése,
 a képi műveltség bővítése.
A rajzolás-festés feladata:
 a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, változatos
alkotó folyamatok biztosítása,
 élményszerű tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, eljárások, technikák megismertetése,
 a képző- és iparművészeti, médiaművészeti, népi kézműves ismeretek, anyagok és
technikák alkalmazása,
 a formák, színek használatában és a térábrázolásban való jártasság továbbfejlesztése,
 a művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó, aktív felhasználása,
 az értékmegőrzés lehetőségeinek feltárása.
Az aktív alkotófolyamatokon keresztül a tanuló felkészül:
 a környezet által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
 a látvány megfigyelésére, értelmezésére, rögzítésére,
 a képi gondolkodásra,
 a hagyományos és az új médiumok egyre tudatosabb használatára,
 tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
 a művészeti tevékenységhez szükséges eszközhasználatra, anyagalakításra,
 kép és tárgykészítésre vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelére,
 a csoportos és egyéni kreatív tevékenység formák gyakorlására,
 a baleset-, munka- és tűzvédelmi előírások betartása.
A rajzolás-festés fejlesztési követelménye:
A tanuló ismerje
 a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét,
 a tervezéstől a kivitelezésig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit,
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a sík- és térművészet törvényszerűségeit, műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit,
a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat,
az axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit,
a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat

A tanuló legyen képes
 a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére,
 egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására,
 motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,
 a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására,
 színtani ismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére,
 kompozíciós ismereteinek alkalmazására,
 különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos színek, formák- konstrukciók- tárgyak létrehozására,
 változatos - forma - faktúra és felületminőségek létrehozására,
 az egyéni eszközhasználatra,
 vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására,
 a műalkotások értő befogadására,
 a legfontosabb munkavédelmi szabályok betartására.
Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek
 a síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök
 különféle képző-és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
 egyes műfajokra jellemző előadásmódok
 egyes művészettörténeti korszakokra jellemző stílusjegyek, technikák
 témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Eszközök, anyagok
Színes ceruzák, vízfesték, kréta, filc, vékony, vastag, és széles-lapos ecsetek, szivacsok, különböző méretű, alakú, anyagminőségű fehér és színes papírok
Textíliák, fonalak, zsinórok, szalagok, drótok, fogók, papírhengerek
Rajztábla, műanyagtálca, olló, ragasztó, tapétaragasztó, nedvszívó rongy
Agyag, gipszes-géz, gipsz, dobozok, kövek, kavicsok, fadarabok s számtalan talált anyag
(hulladék) melyekből tárgyalkotás, konstruálás végezhető
Tálak, vödrök, CD lejátszók, magnók, diavetítő, fényképezőgép, hangot adó eszközök
A rajzolás-festés témakörei (6)
Barokk pompa és mozgalmasság
Ellentétek – felfokozott érzelmek megjelenítése
Tájképek, csendéletek csoportos portrék
Feladatcsoportok
Történetszövés
Álarcosbál - mozgalmas jelenetek a barokk palotában (illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve)
Groteszk, vígjátéki történet-elemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási formák,
stílusjegyek felidézésével (képi, plasztikai, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások, jelmezek, díszletek)
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Tornyok, várak, paloták
A palota belseje
Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával
(kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal)
Öltözék
Legyező és maszk készítése - működés és a méretek figyelembe vétele
A szín és az anyagválasztás szerepe. (papír, textilanyagok felhasználásával - karcolás, hajtás,
ragasztás, festés, varrás)
Színharmóniák
Öltözetek, palotabelsők pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes grafikai programok használatával)
Színhangulatok festése zenei hangzásokra - Vivaldi: Négy évszak (festés akvarellel, krétával
kevert eljárással)
Képeskönyv
Tájképgyűjtemény (temperafestés - kézírás vágott hegyű tollal)
A könyvkötés alapfogásai
A papír tulajdonságai
Kép és valóság
A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés
A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái - gyűjtések)
Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból.
Vázlatok készítése ugyanarról a tárgyról más-más nézőpontból (alulnézetből, felülnézetből,
egészen közelről - részletrajz és messzire távolodva - grafit, szén, pittkréta)
Mintakincs
A korra jellemző épületdíszítések, minták gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása
Gyűjtött minták egy-egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz,
különböző léptékben- páros munka)
Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, kagylómotívumok felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok,)
Plasztika
Jellegzetes, a korszakban ábrázolt növények és állatfigurák megjelenítése (mintázás agyagból,
gipszből)
Stukkódíszek alapján újabb motívumok tervezése, mintázása
Figurák mintázása valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával
Arcképtár
Arcképek aranykeretben
Különböző korú- és karakterű emberek portréja – csoportmunka
(ceruza, krétarajzok, tempera)
A tárgyak egyedi vonásai
Lakomák gazdag tárgyi világa - gyűjtés a németalföldi festmények körében
Hasonlóság és különbözőség - azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi vonásaik, különbözőségeik felfedezése (ceruza, vízfestékek)
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A tárgyak összhangja
Új hangszerek a barokk zenekarban, fuvola, klarinét, oboa
Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom részletmegoldások - pasztellkréta)
Fény- árnyék jelenségek
Különleges tárgyak, titokzatos terek létrehozása, melyeknek a fénnyel van kapcsolatuk
Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból, lámpákkal,
égősorokkal (közös, csoportos alkotás)
Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a tanulócsoport tagjainak beállítása, kísérletek
a fények változtatása nyomán előálló hatásokkal
Vizsgamunka
Az alapvizsga A) feladata: (Pl.: Képzeletbeli utazás címmel) az eddigi gyakorlat szintézise
adott téma alapján a képzés szorgalmi ideje alatt készített kép-képsorozat, tárgy-tárgycsoport,
szobor-térkonstrukció (amelynek elkészítési ideje meghaladja a vizsga időkeretét)
A koncepció és tervvázlatok rögzítése, dokumentálása
A tervezett mű és környezetének kapcsolata és egymásra hatásuk
A témának, tartalomnak és az egyénnek megfelelő technikai megoldások kiválasztása
A kész mű installálása
Az alapvizsga B) feladata: a vizsgakövetelményekben meghatározott helyben készített munka
Minimumkövetelmények
A vizuális kifejezés formáinak, eszközeinek használata
A kreatív folyamat ismerete a tervezéstől a tárgyalkotásig
A rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikák ismerete, alkalmazása
A sík- és térművészet műfaji sajátosságai, anyagai és eszközei
Az ősi és kézműves tárgyformálás, a népművészet, a képző- és iparművészet, valamint a médiaművészet egy-egy jellegzetes alkotásának ismerete
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GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK
Az 1-3 évfolyam tananyagát a rajzolás-festés emelt óraszám (heti 4 óra) tartalmazza, ezen
évfolyamok műhely előkészítő foglalkozások is egyben.
Ezen évfolyamokon a szakokra jellemző technikák elsajátítása történik a vizuális tananyagelemek széleskörű elsajátítása mellett.
ALAPFOK

4. ÉVFOLYAM
Évi 36 hét (heti 2 óra),összesen 72 óra
A grafika és festészet műhelymunka célja:
 olyan általános és speciális ismeretek nyújtása, amelyek segítségével a tanuló önálló,
színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására lesz képes,
 a tanulók szakirányú kreatív tevékenységének ösztönzése, a belső motiváció kialakítása egymásra épülő, összefüggő feladatokon, feladatsorokon keresztül
A grafika és festészet műhelymunka feladata:
 a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, változatos ismeret-, és tapasztalatszerző,
alkotó tevékenységek biztosítása,
 a tanulók felkészítése a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek egyre tudatosabb
felismerésére és használatára,
 a problémamegoldó képességek fejlesztése a változatos megismerési-, alkotási munkaformák során,
 a tanulók számára az egyéni fejlődési különbségekből adódó differenciált fejlesztési
lehetőségek biztosítása,
 a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó vizuális
látványelemek összekapcsolásának, hangsúlyozása.
A grafika és festészet műhelygyakorlat fejlesztési követelménye:
A tanuló ismerje:
 a grafika és festészet egyes korszakait, jellemző alkotásait,
 a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs alkotót,
 a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait,
 a grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat,
 a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű
használatát,
 a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit,
 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat
A tanuló legyen képes:
 munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni,
 a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára,
 a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és kompozíciós lehetőségek) kifejezési szándék szerinti használatára,
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 grafikai és festészeti technikák (ceruza-, tus-, pác-, akvarell- és krétarajz, anyag nyomatok, monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, pasztell és vegyestechnika)
használatára, kísérletezésre,
 grafikai és festészeti - elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával különböző méretű, önálló alkotások, variációk, és illusztrációk készítésére,
 esztétikus képi megjelenítésre,
 műalkotás és környezet kapcsolatának felismerésére,
 véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban,
 a munkavédelmi szabályok betartására
A grafika és festészet műhelygyakorlat tananyagtartalma:
Grafikai és festészeti ismeretek:
Vizuális kifejezés eszközei, szerepük:
 fekete – fehér kontraszt
 tónus; szürkék, fehértől a feketéig
 vonal kifejezőereje, megjelenése
 színek hatása (érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatás)
 színkontrasztok (sötét – világos, hideg - meleg)
 faktúra és textura alakítás
 képépítési, kompozíciós lehetőségek, szerves elrendezés, kiemelés-elhagyás, pozitívnegatív formák, szabályosság-szabálytalanság
 Téma variációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Technikák, műfajok
 ceruza-, tus-, pác-, akvarell- és krétarajz
 nyomatok: anyag nyomatok, monotypia, magasnyomás
 kollázs
 akvarellfestés, temperafestés
 pasztell, vegyestechnika
 alkalmazott grafika: betű, monogram, embléma, piktogram
Grafikai és festészeti témakörök, tartalmak:
A fény és a sötét differenciálódása
A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák)
Játék a fénnyel (lámpákkal, vetítőkkel), tárgyak, terek és a fény kapcsolata
Külső belső élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése – zenei, akusztikai analógiák
felismerése, létrehozása
A fekete szín használata, a fekete-fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy)
A szürkétől a feketéig – grafikában és festészetben
Vonal
A vonal ritmust kifejező hatása
A vonal karaktermegjelenítő szerepe
A vonal pszichikai kifejezőereje
Különböző sorsok, korok, egyéniségek - különböző vonalhasználat
Vonal a festészetben és a grafikában
Vonal a térben és képtárgyakon
Vonal a tájban, természetben, /monumentális/ szabadtéri installációk – land art
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Szín
Színes fonalak, drapériák – színes terek, színkontrasztok
A színek hatása (érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatás)
A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különböző kifejezési nyelvekkel és szellemi
tartalmakkal
Felületképzés
Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel
Felületkontrasztok létrehozása (különböző anyagok nyomataival, kollázzsal)
Lavírozott tus, pác és akvarell rajzok
A gyors, könnyed festés technikája
Festett ceruzarajzok – különböző technikák vegyítése - kísérletezések
Kifejezés, képalakítás
Organikus képalkotás - szerves elrendezés, kiemelés-elhagyás, pozitív-negatív formák, szabályosság-szabálytalanság
Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetőségek
Tematikus képalkotás
Illusztráció készítése:
 tusrajzzal; a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepe
 egyedi nyomtatással; monotypia (- üveg, vagy műanyaglapról rárajzolással, - fémlapra
felhordott festék magasnyomással)
Tér - környezet
A körülvevő környezet elemei által létrehozott különböző méretű, nyitott és zárt terek.
Térépítések és térjátékok a különböző érzékelési területek bekapcsolásával
Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang-, taktilis-, hőtérképek)
Eltérő hangulatú, méretű, arányú és szerkezetű terekben, labirintusokban átélt tapasztalások,
élmények megjelenítése a grafika, festészet és kevert technikák segítségével
A betű és kép
Jel – egyedi, saját jel - betűkarakter, monogram
Az alkalmazott grafika: embléma tervezése, piktogram
A kódextől a könyvnyomtatásig
A nyomtatott írás és a kép használhatósága
Miniatúrák, óriásképek
Műalkotások
A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása
Anyagok, eszközök, megoldások a különböző korokban
A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten
Műalkotások a környezetünkben, galériákban
Minimum követelmény:
Legyen képes a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat képalkotási gyakorlatban alkalmazni. Tudjon változatos felület variációkat készíteni.
Egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni.
Legyen képes a tanult grafikai és festészeti technikákkal alkotásokat létrehozni.(nyomatok:
anyag nyomatok, monotypia, magas nyomás; kollázs, akvarellfestés, temperafestés).
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Legyen képes képzőművészeti alkotások szín, vonal felületi sajátosságait felismerni, azokról
saját szavaival beszélni.

5. ÉVFOLYAM
Évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A grafika és festészet műhelymunka célja:
 olyan általános és speciális ismeretek nyújtása, amelyek segítségével a tanuló önálló,
színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására lesz képes,
 a tanulók szakirányú kreatív tevékenységének ösztönzése, a belső motiváció kialakítása egymásra épülő, összefüggő feladatokon, feladatsorokon keresztül
A grafika és festészet műhelymunka feladata:
 a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, változatos ismeret-, és tapasztalatszerző,
alkotó tevékenységek biztosítása,
 a tanulók felkészítése a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek egyre tudatosabb
felismerésére és használatára,
 a problémamegoldó képességek fejlesztése a változatos megismerési-, alkotási munkaformák során,
 a tanulók számára az egyéni fejlődési különbségekből adódó differenciált fejlesztési
lehetőségek biztosítása,
 a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó vizuális
látványelemek összekapcsolásának, hangsúlyozása
A grafika és festészet műhelygyakorlat fejlesztési követelménye:
A tanuló ismerje:
 a grafika és festészet jelentős korszakait, jellemző alkotásait,
 a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit,
 a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait,
 a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat
 a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű
használatát,
 a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit,
 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat
A tanuló legyen képes:
 munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni,
 a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára,
 a vizuális kifejezőeszközök és módok kifejezési szándék szerinti használatára
 a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra,
 grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára, kísérletezésre,
 grafikai és festészeti - elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával különböző méretű, léptékű, önálló alkotások, variációk, és illusztrációk készítésére,
 esztétikus képi megjelenítésre,
 műalkotás és környezet kapcsolatának felismerésére,
 véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban,
 a munkavédelmi szabályok betartására.
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A grafika és festészet műhelygyakorlat tananyagtartalma:
Grafikai és festészeti ismeretek:
Vizuális kifejezés eszközei, szerepük:
 A megvilágítás, a fény és árnyék
 Kontrasztok (forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontraszt)
 A redukció, a sűrítés, a fokozás, és a kiemelés szerepe
 Felületgazdagítás
 Színperspektíva
 A szín kifejezőereje, mélysége, mozgása - színviszonyok
Variációk, sorozatok készítésének sajátosságai
Nagyítások, méret és léptékváltások szerepe
Képkivágás jelentősége
Technikák, műfajok
 Sablonnyomat, dombornyomat
 A gouache
 A linómetszés (egydúcos linómetszet, színes linómetszet)
 Alkalmazott vagy tervezőgrafika (tipográfia, könyvborító, plakát)
 Jelmezek, maszkok, díszletek (szcenika)
 Akció, performance
Grafikai és festészeti témakörök, tartalmak:
A fény és a sötét
Karakteresen eltérő erejű, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása, megjelenítése
A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése
Színes kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására
Kontrasztok
Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy sorozatok, variációk létrehozása. A zene-hang, mozgás-tapintás, az irodalom és a képzőművészet inspiráló
hatására
További lehetőségek, variációk és kísérletezések új médiumok, műfajok és számítógép segítségével
Karakterek – belső tartalmak
Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése
Emberek, hősök, tárgyak jelleme, - hangulatváltozásaik megjelenítése a festészet és grafika
eszközeivel
Portrék, maszkok, jelmezek készítése
A kifejezés lehetőségei a redukció, a sűrítés, a fokozás, és a kiemelés eszközeivel
A téma feldolgozása a sablonnyomat /kivágott papír, vagy műanyag motívumokkal/
dombornyomat, tus és a tempera technika lehetőségeit felhasználva
Felületgazdagítási lehetőségek
Játékok, akciók inspirációként, és a kész alkotásokkal
Tér - környezet
A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállítása, csoportosítások
Tárgyátalakítások, átfestéssel, zavarófestéssel
453

Tárgyak idegen, megszokottól eltérő környezetbe helyezése, léptékváltás adta lehetőségek
Egy tárgy részletének felnagyítása, változatos képkivágások
A látvány és fantázia összekapcsolása egy tárgy, szerkezet belső terének ábrázolása során
Írás – kép
Alkalmazott vagy tervezőgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát tervezése
A betű, írás és kép összeépítése
A képhez felirat – betű, tipográfia – tervezése (számítógép segítségével)
Szín
Szín-tér, külső - belső terek színviszonyai, színperspektíva
Illúziókeltés lehetőségei
Különböző kompozíciós változatok a színkontrasztra
A szín kifejezőereje, mélysége, mozgása a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése
során
Terek berendezése, benépesítése eltérő méretű és színű figurákkal, szalagokkal, textilekkel,
lámpákkal
Doboz szín-házak; - azonos motívumok más-más színviszonyok között.
Tematikus képalkotás
Illusztráció sorozat készítése
Több, különböző méretű illusztráció, illusztráció sorozat készítése zenei, irodalmi műhöz.
Illusztráció készítése egyedi és sokszorosítási technikákkal; ecset- és tollrajz, gouache, linómetszet
A gouache technikájának elsajátítása
A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai, műfaji követelményei, az anyag és
eszközhasználat specifikumai
Egydúcos linómetszet
Színes linómetszet fejlesztése egy dúc továbbvésésével
Műalkotások
A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása
Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban
A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten
Műalkotások a környezetünkben, galériákban,
Minimum követelmény
Legyen képes a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban
alkalmazni. Felhasználni a szín kifejezőerejét, a fény – árnyék - szín összefüggéseit. a külső
látvány és a lelki tartalmak megjelenítése során.
Tudja alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket.
Ismerje és alkalmazza a gouache, sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés műfaji sajátosságait.

6. ÉVFOLYAM
Évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
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A grafika és festészet műhelymunka célja:
 olyan általános és speciális ismeretek nyújtása, amelyek segítségével a tanuló önálló,
színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására lesz képes,
 a tanulók szakirányú kreatív tevékenységének ösztönzése, a belső motiváció kialakítása egymásra épülő, összefüggő feladatokon, feladatsorokon keresztül
A grafika és festészet műhelymunka feladata:
 a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, változatos ismeret-, és tapasztalatszerző,
alkotó tevékenységek biztosítása,
 a tanulók felkészítése a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek egyre tudatosabb
felismerésére és használatára,
 a problémamegoldó képességek fejlesztése a változatos megismerési-, alkotási munkaformák során,
 a tanulók számára az egyéni fejlődési különbségekből adódó differenciált fejlesztési
lehetőségek biztosítása,
 a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó vizuális
látványelemek összekapcsolásának, hangsúlyozása
A grafika és festészet műhelygyakorlat fejlesztési követelménye:
A tanuló ismerje:
 a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait,
 a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit,
 a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait,
 a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat
 a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű
használatát,
 a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit,
 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes:
 munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni,
 a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra,
 az egyedi- és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására,
 a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára,
 a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára,
 grafikai és festészeti - elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások, variációk, és illusztrációk készítésére,
 a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára, és továbbfejlesztési lehetőségeinek keresésére, kísérletezésre,
 esztétikus képi megjelenítésre,
 műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére,
 önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban,
 a munkavédelmi szabályok betartására.
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A grafika és festészet műhelygyakorlat tananyagtartalma:
Grafikai és festészeti ismeretek:
Vizuális kifejezés eszközei, szerepük:
 Szín modulációk, színkontrasztok (szín-önkontraszt, hideg-meleg, komplementer
kontraszt) lokál és valőr színek
 Túlzás, fokozás
 Egyensúly
 Átírás
 Stílusjegyek, stílus tanulmányok
 Személyes kifejezési jegyek
Technikák, műfajok elméleti és gyakorlati ismeretei:
 A többdúcos linómetszés
 Hidegtű
 Képnapló
 Improvizáció, tervezett mű
 Látványterv
 Akrilfestés
 -Dekoratív festészet
Grafikai és festészeti témakörök, tartalmak:
Tematikus képalkotás
Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése (például: a
változás, kapcsolat, szembenállás)
Színes sokszorosítással
A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában
Többdúcos linómetszet készítése
Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás
Sorozat készítés amorf keretű linódúcokkal
Hidegtűvel
Hidegtű vagy pusztatű technika elsajátítása
Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása jelet hagyó eszközökkel
A dúc felnagyításával a vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása
Mélynyomás alapjai
A magas- és a mélynyomás variálásának lehetőségei
Stílusvariációk, átiratok
Különböző korok eltérő stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és egybeépítésük variációi
Stílusjegyek átváltoztatása, méret és léptékváltások
Nagyméretű dekoratív, díszletjellegű megoldások - tervek készítése
Fotókból képsorozatok összeállítása, eltérő képkapcsolási lehetőségek tudatos használata
Művek összehasonlítása
Egyéni vizuális kifejezés
Személyes kifejezőeszközök és módok megtalálása – az egyéniség, a technikai lehetőségek és
a műfaji sajátosságok összehangolása által - önálló kísérletezések segítségével
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Folyamat – karakter – személyes idő
Személyes képnapló készítése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális rögzítése
Improvizációk és tervezett művek
Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúly vesztések megjelenítése festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy sorozatokon
Vizsgamunka, a "mestermű"
Az eddigi ismeretek szintézise önálló koncepció alapján, nagyméretű festmény, kép, képtárgy,
képsorozat, grafikai lapok készítésével
A koncepció és tervvázlatok rögzítése
A tervezett mű és környezetének kapcsolata és egymásra hatásuk
A témának, tartalomnak és az egyénnek megfelelő technikai megoldások kiválasztása
A kész mű, műsorozat installálása
Műalkotások
A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása
Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban.
Elemzések a grafika és festés módszereiről, a színhasználatról, és az anyagokról
Művészeti, művészettörténeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe
A feladatokhoz kapcsolódó kortárs műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten
Műalkotások a környezetünkben, galériákban
Minimum követelmény
Ismerje és alkalmazza a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban.
A tanuló tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka során elsajátított grafikai és festészeti ismereteket. Tudjon különbséget tenni a magas- és mélynyomás között. Ismerje fel a
nyomatokon az erényeket és a hibákat.
Legyen képes önálló koncepció alapján alkotni.
Tudjon adott témára, gondolatra változatos technikákkal különböző méretű variációkat, kép,
képtárgy sorozatokat készíteni.
Tudja és ismerje fel saját és társai alkotásainak erényeit és hibáit. Legyen képes véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban.
Legyen képes munkáját esztétikusan tálalni.
A tanulónak a 6. évfolyam elvégzése után lehetősége nyílik a továbbképzésre és az alapfokú
művészeti ismeretek, és az érettségi megszerzése után a középfokú művészeti szakmák tanulására az iskolában. Az oktatás során megszerzett ismeretek modulokba való beszámítására is
lehetősége nyílhat.
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XII.
MŰVÉSZETI ISMERETEK
TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
11-12. ÉVFOLYAM
11. évfolyam 37 óra /heti 1 ó./
Célok
A tanulók esztétikai ismereteinek bővítése különös tekintettel a magyar irodalom tantárgy
anyagának társművészeti komplexitására. Ízlésnevelés összehasonlító módszerekkel, önálló
véleményalkotás
Pedagógiai program
A művészeti ágak megismerése, pontos fogalomalkotás, a művészetek gondolkodás-formáló,
életmód-alakító szerepének felismerése. Esztétikai alapfogalmak ismerete. Értékelési módok:
otthoni felkészülés alapján elemző-értékelő dolgozat írása választható témáról, beszélgetés,
vita stílustörténeti dokumentumokról
Év eleji feladatok
I. Alapvető esztétikai fogalmak /7 ó./
1-2. A művészet fogalma /ism./
3.A műalkotás, a befogadó és a valóság kapcsolata /ism. beszélgetés/
4. A művészi érték, az értékelő magatartás /esztétikai minőségek és hatásaik/
5. A korstílus fogalma /beszélgetés a korjelenségről/
6. A korstílusok /ism. az antikvitástól a romantikáig/
7. A korstílusok stílusjegyei /példák különféle művészeti ágakból/
8. Feladatlap /számonkérés/
II. A romantikus stílus /14 ó/
9. A romantikát életre hívó történelmi körülmények /valóság és művészet/
10. A romantikus mű legfőbb tartalmi jegyei
11. Tartalmi jegyek felismerése képzőművészeti alkotásokban
12. A romantikus mű formai jegyei /festészet, szobrászat, zene, irodalmi mű/
13. Népszerű romantikus műfajok leltára, definíciói
14. A helyzetdal, népiesség, paródia /irodalmi alkotások elemzése/
15. A szabadság témája a művészetekben
16. A fantázia, a vízió, az eredetiség
17. Kevert műfajú alkotások jellegzetességei
18. A szerelem témája és ábrázolása a romantikában
19. Az illusztráció fontossága /Arany és Madách műveihez/, a historizmus
20-21. Egy romantikus alkotás filmen /A párizsi Notre-Dame, Az arany ember/
22. Dolgozat írása
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III. A realizmus kora /9 ó./
23. Történelmi változások Európában a XIX. század közepén – hatása a művészetekre
24. A realizmus és romantika stíluskeveredése
25-26. A realizmus tartalmi és formai jegyei különféle művészetekben
27-28. A naturalizmus új szemlélete, témái
29. A magyar és világirodalom nagy realista és naturalista műalkotásai
30-31. Rendszerezés, választott művek elemző bemutatása
IV. A klasszikus modernség /5 ó/
32-34. A XIX. század második felének irányzatai /impresszionizmus, szimbolizmus, szeceszszió/
35. Műelemzések – gyakorlás
36. Év végi rendszerezés
37. Az éves munka értékelése
12. évfolyam 37 óra /heti 1 ó./
Célok
A tanulók esztétikai ismereteinek bővítése különös tekintettel a magyar irodalom tantárgy anyagának
társművészeti komplexitására. Ízlésnevelés összehasonlító módszerekkel, önálló véleményalkotás

Pedagógiai program
A művészeti ágak megismerése, pontos fogalomalkotás, a művészetek gondolkodás-formáló, életmód-alakító szerepének felismerése. Esztétikai alapfogalmak ismerete. Értékelési módok: otthoni
felkészülés alapján elemző-értékelő dolgozat írása választható témáról, beszélgetés, vita stílustörténeti dokumentumokról

Év eleji feladatok
I. 1.Alapvető esztétikai fogalmak ismétlése /7 ó./
2. Századvég és századforduló
3-4. Stílusszintézis a XIX. század végének alkotóinál /realizmus, posztromantika, impresszionizmus, szimbolizmus/
5-6. Új témák ábrázolása / nyomor, bűnözés, szexualitás, morbiditás, betegség / Zola, Móricz,
Csáth, Kosztolányi és a magyar naturalisták műveiben
7. Rendszerezés
II. A XX. század első felének művészete /15 ó/
8. A kor történelmi és filozófiai háttere
9-10. Az avantgárd mozgalma / közös feldolgozások vagy tanulói kiselőadások/
11. Az expresszionizmus / Munch, Kafka/
12. A futurizmus /Marinetti, Majakovszkij/
13. Színház a század első felében /Brecht/
14. Szürrealista alkotások /Dalí, Bunuel/
15. Dadaista vers írása /gyakorlat/
16-17. Magatartásminták Kosztolányi műveiben /freudizmus, dekadencia, patológia/
18. Az aktivisták /Kassák és köre/
19. A neoklasszicizmus irodalmi vonatkozásai Babits, József A., Radnóti/
20-21. Tájfestészet, tájköltészet – a tárgyias líra
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III. A II. világháború utáni művészeti törekvések /10 ó./
22.A neoavantgárd
23.Jellegzetes filozófiák, eszmerendszerek
24-25. Egy epikus és egy drámai mű elemzése /pl. Camus, Ionesco/
26.Posztmodern művészeti jelenségek
27. A legújabb művészeti irányzatok bemutatása
28-29.Elemzések, beszámolók, gyűjtőmunka napjaink művészeti jelenségeiről – kiállítás látogatása, aktualitások
30-31 Rendszerező foglalkozások – Az elsajátított készségek alkalmazhatósága az érettségi
vizsgán
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XIII.
MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET
TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
10-12. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
A mozgóképkultúra és médiaismeret a gimnáziumi oktatás során is elsősorban a mozgóképi
(film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztését, az önálló
és kritikus attitűd kialakítását és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési
módjának tisztázását szolgálja, egyben a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.
A 8. évfolyamon megszerzett alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottság
felidézését követően a cél a filmnyelvi tájékozottság és kifejezőkészség fejlesztése mellett
elsősorban a stílustörténet néhány fontos mozzanatának ismerete, a műismeret, és az elemzési
készség fejlesztése. Fontos eleme a tárgy gimnáziumi oktatásának a mozgókép
magaskultúrájának és tömegkultúrájának viszonya, az eltérő alkotói és nézői szerepek felismertetése. A médiaismereti stúdiumok elsősorban a médiaintézményekre ható alapvető gazdasági, politikai és jogi, illetve a médiaszövegek befogadására, a közönségre hatással lévő
tényezők tanulmányozását célozzák. Tárgyalni kell a tapasztalati valóság és a média által reprezentált, filmvásznon, képernyőn megjelenő virtuális világ viszonyát. az eltérés tényén túl
annak okait, például az etnikumok és a különböző kultúrák tekintetében. A 11. és a 12. évfolyamokon a művek feldolgozása során fokozatosan erősödik a fogalmi gondolkodás, az absztraháló készség fejlesztése, a mozgóképi szövegek értelmezésénél, pedig az ismeretek alkalmazása. Ugyanakkor továbbra is meghatározó a kreatív gyakorlatok, az önálló tevékenységi
formák, a projektmunka szerepe.
Belépő tevékenységformák

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásában az általános iskola végén alkalmazott  többnyire
élményközpontú, kreatív helyzetekre épülő  tevékenységformák többsége érvényesen adaptálható a
gimnáziumi környezetben is. Művek, műsorok ill. azok részleteinek csoportos vagy kiscsoportos megtekintése (a mozgóképi szövegek (film, televízió, videó, komputerjáték, web) terjedelméből adódóan a
kötött órai kereteken belül többnyire csak a szövegek részleteken keresztüli felidézése, elemzése tervezhető, a műveket a kötött időkereteken kívül kell megtekinteni).

Mozgóképi szövegek feldolgozása egyéni, kiscsoportos vagy csoportos formában:
 kreatív gyakorlati feladatokkal (pl.: felidézés, asszociáció, jelenetek, képsorok kiválasztása, csoportosítása, átszerkesztése),
 megbeszélés útján (pl. állítások megfogalmazása, feltevések ütköztetése, értelmezés).
Az ábrázolás eszközeinek tanulmányozása: önálló vagy kiscsoportos feladatok (pl. képsorterv, story-board /rajzos skiccekkel illusztrált beállítás-terv/ ill. jelenet-terv készítése, élőkép
/pillanatra megdermedő szituáció/ kialakítása, megvilágítási kísérletek, főcím-készítés /pl. egy
tévéműsor bejelentkező képsora/, kommentár ill. hangalámondás készítés).
Rövid tanulói beszámoló, kiselőadás, demonstráció (pl. alkotók pályaképe, filmstílusok,
filmműfajok bemutatása, nézettségi adatok feldolgozása, fogyasztói szokások, trendek értel-
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mezése, művelődéstörténeti háttér ismertetése szakirodalom vagy önálló informálódás alapján).
Az életkori sajátosságoknak megfelelő és a fogalmi gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztését szolgáló tevékenységek, így az esszéformában feldolgozott problémák, pl. összehasonlító
elemzés, kritikaírás. Szakfolyóiratok tanulmányozása, idegen nyelvű szakirodalom gyűjtése,
szakirodalmi szövegek kivonatos összefoglalása, absztraktok készítése. Szerkesztési feladatok, headline és filmelőzetes készítés.
Projektmunka: az órakeretet meghaladó, és hosszabb időszakra (3-6 hét) kiadott, gyakran több
lehetőség alapján választható egyéni vagy kiscsoportos feladatok, tevékenységi formák (pl.
kutatás, adatok, tények, információk összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása  sajtóanyagokra, moziműsorokra, rádió és televízió műsorokra, weblapokra, reklámkampányokra
vonatkozóan, esettanulmány készítése, forgatókönyv készítése fotó ill. videoetűd készítése,
interjú és riport készítése, filmelőzetes megtervezése ill. elkészítése, logó ill. címlaptervezés,
munkanapló készítése).
Fejlesztési követelmények
A médiumok “virtuális valóságának” kibontakozásához vezető társadalmi, kulturális és műszaki fejlődés legfontosabb állomásainak áttekintése. Az audiovizuális kommunikáció nyelvének, kifejezési eszközeinek ismerete, különféle alkalmazási területeinek megkülönböztetése. Ismerkedés a filmművészet kortárs és klasszikus alkotásaival, hazai irányzataival, sajátos
esztétikai problémáival, formakincsének és műfajainak kialakulásával.
A stílusjegyek, kompozíciós elvek, elbeszélő stratégiák felismeréséhez szükséges elemzőkészség alapszintű elsajátítása.
Aktív, nyitott befogadó magatartás ösztönzése, a sokoldalú audiovizuális műveltség elsajátítása iránti igény felkeltése.
A tájékozódás, művelődés, véleményformálás, kapcsolattartás, a munka és a szórakozás terén
nélkülözhetetlenné vált audiovizuális kommunikációs eszközök értő használatának elsajátítása alapkövetelmény: a társadalmi beilleszkedés és érvényesülés előfeltétele korunkban.
Ez a kommunikációs eljárások ismeretén, a szövegek értelmezéséhez kellő képességek fejlesztésén túl megkívánja azoknak a társadalmi és politikai összefüggéseknek a felismerését,
amelyek meghatározzák a tömegkommunikáció intézményrendszerének működését. A tanulóknak fogalmat kell alkotniuk a közvélemény befolyásolásának stratégiáiról, a média hatásmechanizmusairól és szociálpszichológiájáról, azokról a jelenségekről, amelyek az audiovizuális médiumoknak kiváltságos társadalmi szerepet biztosítanak.

10. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 37
Heti óraszám: 1
Belépő tevékenységformák
Audiovizuális szövegek és műalkotások elemzése: filmklub, filmmúzeum, vetítéssorozatok és
rendezvények látogatása, a mozgóképkultúra fejlődésével valamint aktuális eseményeivel
kapcsolatos dokumentumok gyűjtése és feldolgozása, egyes audiovizuális eszközök használatának elsajátítása, kreatív gyakorlatok, a rendelkezésre álló technikai lehetőségektől függően.
TÉMAKÖRÖK
A technikai kép

TARTALMAK

A film születésének kulturális és társadalmi körülményei. A technológia
kialakulása: fotografikus képalkotás, mozgásábrázolás, képek távközlése.
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A mozgókép észlelése és a mozi élmény hatásmechanizmusai.
Testbeszéd, képnyelv, filmidő. A montázs. A téridő-szervezés sajátos eljárásai. A filmelbeszélés alapfogalmai /cselekmény, történet, feszültség, stb./
A megértés folyamata, szintjei és összetevői. Alkotó befogadás.
A mozgókép hordozói /film, elektronikus, digitális információhordozók/, a
A mozgóképek
mozgókép közvetítő rendszerei /pl. mozi, televízió, internet/, funkciók /pl.
hírközlés, oktatás, reklám, szórakoztatás, műalkotás/. Valamint a hitelesség igénye szerint /dokumentum, fikció/. Műfajok és műsortípusok.
A mozgóképkultúra A technológia fejlődése a laterna magicától az internetig. A mozgóképnyelv társadalmi használatának differenciálódása a mozi és a televízió korfejlődése
szakában, valamint a hálózati kommunikációban. A mozgóképkultúra intézményei. A mozgókép kulturális hatása és a mindennapi életre gyakorolt
befolyása. A modern tömegkultúra kialakulása és problematikája. Művelődés, művészet, szórakozás. Tudatipar és “élménytársadalom”. A kultúra
autonómiája és sokfélesége a techno-telemédiumok korában.
Szemelvények a film Pl. klasszikus némafilm, burleszk, filmavantgarde, Hollywood születése,
neorealizmus, újhullám, stb. A magyar filmművészet útja. Irányzatok a
történetéből
kortárs filmművészetben.
A film nyelve

A továbbhaladás feltételei
A tanulók legyenek képesek a mozgóképkultúra fejlődésnek egyes mozzanatait elhelyezni a
huszadik századi művelődéstörténet összefüggéseiben. Ismerjék az audiovizuális tömegkultúra, illetve a fogyasztói kultúra jellegzetességeit, a megítélésükkel kapcsolatos problémákat. A
megismert művekről, műsorokról, vagy műfajokról alkotott véleményüket szóban és írásban
szabatosan tudják kifejezni. Ismerjék fel a filmnyelv egyes kifejező eszközeit, és az audiovizuális szövegek értelmezésénél alkalmazzák helyesen ezekkel kapcsolatos ismereteiket.

11. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 37
Heti óraszám: 1
TÉMAKÖRÖK
Mozgóképnyelv

TARTALMAK

A látvány mozgóképi megszervezésének alapjai
Kép és valóság elhatárolása: a keretezés. A kamera és a kép tárgyának viszonya (képkivágás, nézet, kameramozgás). Az elbeszélő helyzete a mozgóképi
szövegben (a leíró és a szubjektív kép).A megvilágítás.
A montázs szerepe a mozgóképi szöveg megformálásában.
A montázs szerepe a jelentésalkotásban. Jellegzetes montázstípusok. (lineáriscselekményábrázoló és párhuzamos és szeriális montázs).Belső montázs.
A szerepjáték.A valóság és a mozgókép viszonya (valóságos, valószerű, hiteles; valóság és dokumentumfilm, valóság és televízió) A valószerűség és a
hitelesség.

A mozgóképi szöveg-Filmműfajok, a műfajfilmek jellemzői.
Rendszerezés kultúrtörténeti összefüggésben, a magas és a tömegkultúra. A
ek rendszerezése
stílus és az archetípus. Rendszerezés néhány jellemző műfaj szerint, pl. wes463

tern, melodráma, thriller. A sztár szerepe a tömegkultúrában (filmsztár és
médiasztár).
A média társadalmiA mediatizált közlésmód néhány további jellemző tulajdonsága A média
szerepe az állampolgárok számára érvényes témák megfogalmazásában (napiszerepe
rend-kijelölés)
A kultiváció elve. Globális és lokális: kulturális sokszínűség és egyenkultúra.
A médiaszövegek közönsége mint virtuális közösség.
Jellegzetes médiaszö-A szappanopera A szappanopera ábrázolási módja. Jellegzetes tematika, hősvegek, műsortípusok típus és narráció a szappanoperákban.
A reklám és a klip A reklám és a klip fogalmazási módja: a társítás. Befolyásolási technikák a reklámokban.

12. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 37
Heti óraszám: 1
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
A mozgóképi szövegekSzerzői film és tömegfilm. Rendszerezés az alkotói szándék és a nézői
elvárás szerint: szerzői film, tömegfilm. A szerzői film néhány stíluskorrendszerezése
szaka A szovjet avantgarde, a német expresszionizmus. Az olasz neorealizmus, európai új hullámok. Epizódok a magyar film történetéből. A háború előtt; az 50-es évek, A 60-as évek, a 70-es évek, a kortárs magyar
film.
A média társadalmiHatás és olvasat, a közönség állampolgári, fogyasztói és társadalmi nemi
szerepei)
szerepe
A médiatizált nyilvánosság jogi/etikai környezete. A médiaintézmények.
A média szabadságának határai (politikai, gazdasági és jogi kontroll,
törvények, kvóták) morális határok; az ábrázolás normái: a személyiség
védelme, az erőszak ábrázolása.
A valóság médiareprezentációja. Az ideológia és a politika reprezentációja. Tapasztalati valóság és az audiovizuális médiában megjelenő virtuális
valóság viszonya.
Jellegzetes médiaszö-A hírműsorok. A hírek objektivitása Hír és vélemény. Hírek a piacon. A
vegek, műsortípusok hiteles médiaszemélyiség és a néző megszólítása.
Az új médiumok. közlésformái Multimédia és Internet.
Szövegformálás, -választás és -befogadás a linearitás és a szövegek hierarchiájának eltűnésével.
A továbbhaladás feltételei
A tanuló legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival. Az ábrázolás megismert eszközeit a mozgóképi szövegek értelmezése során tudja alkalmazni is. Tudjon különbséget tenni a művészfilm és a tömegkultúra jellemző alkotásai között a témaválasztás, a
formanyelv és a feldolgozási mód szempontjából. Ismeri a filmtörténet nagy korszakainak
egy-egy jellegzetes alkotását, és ismeri a magyar filmtörténet néhány meghatározó alkotóját,
filmjét. Részt vesz ripotok, videó etűdök, iskolai eseményekről készült képes beszámolók
készítésében. Tisztában van a média befolyásolási technikáival, tudatosítja és alakítja saját
befogadási szokásait.
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XIII.
FILOZÓFIA TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
BEVEZETÉS
Az Filozófia tantárgy számára a kerettantervben ajánlott órakeretek nem teszik lehetővé, hogy
önálló érettségi tárgyként szerepeljen. Ugyanakkor a jelen tervezet készítői úgy értelmezték
feladatukat, hogy az Emberismeret és etiká-t önálló érettségi tantárgynak tekintik (legalább
két éven keresztül heti két órában kell tanulni egy tárgyat ahhoz, hogy érettségizni lehessen
belőle) és ennek megfelelően dolgozzák ki a részletes érettségi követelményeket. Mindez válasz arra a nyilvánvalóan jogos felvetésre is, mely szerint az érettségi követelményrendszer
túlzott méretű (teljesíthetetlen) a kerettantervben ajánlottakhoz képest. Ez így van. Úgy gondoljuk, hogy ennek a követelményrendszernek a teljesítéséhez jóval több tanóra szükséges,
mint amennyit a kerettanterv a tantárgy számára megfogalmaz. Természetesnek tartottuk tehát, hogy először a bővebb keretet készítsük el. Az érettségi követelmények szempontjából
mindez azt jelenti, hogy a gyakorlatban akkor lehet csak érettségizni ebből a tárgyból, ha az
adott iskola a saját szabadon fölhasználható órakereteiből kiegészíti a tantárgy kerettantervben
meghatározott óraszámát. Nem zárjuk azonban ki a más tantárgyakkal történő integrációs
formákat sem, hiszen - ha nem is tételesen - de mindenképpen beépülhetnek az érettségi követelményrendszerébe azok az emberismereti és etikai tartalmak, amelyekkel irodalmi, történelmi, társadalomismereti, filozófiai, biológiai - egyházi iskolákban hittani - tanulmányaik
során ismerkedtek meg a diákok.
Az érettségin számonkérhető tudásanyag mindkét szinten szervesen illeszkedik a kerettantervhez, valamint az általános érettségi követelményekhez. A két szinten azonban a vizsga
felépítése lényeges különbséget mutat. Bár mind a két szinten megjelennek írásbeli és szóbeli
követelmények, ezek jellege azonban nagymértékben különbözik egymástól.
A középszintű Emberismeret és etika oktatás nem a filozófiai etika fogalomrendszerének
vagy az etikatörténet tárgyi ismeretanyagának elsajátíttatását célozza meg. A képzés inkább a
szemléletformálásra, a problémaérzékenység elmélyítésére összpontosít. Ezért az értékelésben
is arra helyezzük a hangsúlyt, mennyire képes a tanuló konkrét élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok értelmezése, elemző feldolgozása során alkalmazni a tanultakat. Ennek megfelelően a
vizsgakövetelmények teljesítése önálló munkát, a tárgy kreatív, személyes meggyőződésen
alapuló megközelítését igényli. Középszinten a vizsga írásbeli részét a tanulók egyéni projektek készítésével teljesítik. A projektvizsga témái az országos vizsgaközpont által kerülnek
meghirdetésre, s a diákok e megadott témakörökön belül választhatnak tanáraik segítségével.
A tanulók ugyanakkor szóbeli érettségin esetelemzések során tesznek tanúbizonyságot az általuk megtanultak alkalmazásáról. A szóbeli érettségi másik eleme az egyéni projekt megvédése
a vizsgabizottság előtt.
Lényegében ezek a követelmények jelennek meg az emelt szintű vizsga írásbeli és szóbeli
részében is. Itt azonban elvárjuk a tanulóktól - akik vélhetően ezen a területen kívánnak továbbtanulni -, hogy a kerettantervi követelményrendszer mélységében ismerjék a filozófia,
illetve etika alapvető fogalomrendszerét, valamint az etikatörténet alapvető tárgyi ismeretanyagát. Az emelt szinten az írásbeli vizsga esszékérdésből és kisebb esetelemzésekből áll,
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míg a szóbelin a megadott tételsor alapján vizsgáznak, mely alkalmat ad elméleti felkészültségük, valamint az antropológia és az etika alapkérdéseiben szerzett jártasságuk bemutatására.

KOMPETENCIÁK
Az ismeretszerzés és feldolgozás eljárásai
Tematikus tájékozódás a nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információforrásokban
(hol, milyen formában lelhető fel, követhető nyomon egy-egy etikai téma megjelenése). Különböző filmek, fotók, tárgyi emlékek, irodalmi szövegek, műalkotások új ságok, történelmi
dokumentumok, vallási liturgiák, tudományos nézetek, társas kapcsolatok, metakommunikatív jelzéseink, hagyományok, népszokások, temetkezési kultúrák, öltözködés stb. hogyan mutatják be egyes korok morális viszonyait, szokásait.
Az absztrahálás képessége
 A hétköznapi, mindennapi moralitás és az etikai gondolkodásmód megkülönböztetése,
az egyéni, mindennapi probléma általános szintű megfogalmazása.
 Az egyén és a társadalom moralitásának megkülönböztetése.
 A különböző korok tudományának, művészetének, filozófiájának, erkölcsének és etikájának (etikáinak) összehasonlítása, találkozási pontjainak felismerése.
Az értelmezés képessége
 Az információforrások értelmezése, összehasonlítása, megítélése következtetések levonása.
 Szövegértés és értelmezés, szövegalkotás. Ez magában foglalja, hogy a szövegek ismerete és az olvasó előzetes ismerete összekapcsolódik.
 Komplex ismeretek (globalitás, holisztikus szemlélet) alapján elemzés.
Az érvelés képessége, a vitakészség
 Logikus, koherens, lineáris szövegalkotás.
 Különböző erkölcsi álláspontok megkülönböztetése.
 Önálló kérdésfeltevés és véleményalkotás, ítélőképesség.
 Párbeszéd képessége, mások szempontjainak - előismeretének, érintettségének, céljának figyelembe vétele. - Másokkal való együttműködés.
 A testbeszéd jelentőségének ismerete.
RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Ezek a témakörök a tantárgy érettségi vizsgakövetelményeinek alapjai. Az itt megjelölt kompetenciák mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán megjelennek.
TÉMÁK
1. Az emberi természet

VIZSGASZINTEK
Középszint
Emelt szint
Tegyen különbséget a biológia, a „Az ember: találkozás” - érteltörténelem, a pszichológia és az mezze ezt a kijelentést.
etika emberfogalma között.
Világítsa meg példákon keresztül
Értelmezze a „gondolkodó lény”, a) a személyközi kapcsolatok, a
„társas lény”, „alkotó ember”másikkal való azonosulás, a kultukifejezéseket.
rális minták és társadalmi szerepek jelentőségét,
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2. Az erkölcsi lény

3. Az erkölcsi cselekedet

4. Az etika megalapozása

5. Az erények és a jellem

b) a beszéd, a fogalmi gondolkodás, az emlékezet, a képzelet és a
tanulás jelentőségét az öntudatos
én kialakulásában.
Ismertesse az erkölcsi személyi-Tegyen különbséget megismerés,
ség kialakulásának folyamatát az megértés és ítélet, illetve tény és
egyén szocializációja során, a érték között.
példa- és szabálykövetéstől a tu-Magyarázza meg, mit értünk az
datos meggyőződésen alapuló ember történetiségén. Ismertessen
lelkiismereti döntésig.
néhány elméletet az ember szabadsága és meghatározottsága
közötti összefüggésre. Tegyen
különbséget a szabadság fogalmának politikai és etikai értelme
között. Példák segítségével mutasson be különböző szabadságfelfogásokat.
Értelmezze ezeket a fogalmakat: Mutassa be, miként jelenik meg
szokáserkölcs, tekintélyelv, lelki-az ember bűnössége és jóravalóismereti szabadság, konszenzus. sága a zsidó-keresztény hagyoÉrtelmezze a következő ellentét-mányban.
párokat a cselekedet erkölcsi Hasonlítsa össze, miként oldják
megítélése szempontjából: eszközfel a rossz tapasztalata és az er- cél, szándék - következmény, kölcsi világrendbe vetett hit közti
magánérdek - közjó.
ellentmondást a nagy világvalláÉrtelmezze a tetteinkért, illetve a sok.
másokért viselt felelőssé fogalmát.
Értelmezze ezeket a fogalmakat:Ismertesse a modern természetjomeggyőződés, hit, kétely, nyitott-gi, illetve emberi jogi álláspont
ság, türelem, előítélet.
lényegét.
Magyarázza meg, miként egyez-Ismertesse az utilitarizmus ertethető össze az erkölcsi ítélet kölcsfilozófiai álláspontját.
egyetemességigénye a lehetséges Tegyen különbséget kötelességjó életformák sokféleségével.
és céletikák között.
Tegyen különbséget formális és
materiális etikai érvelésmód között.
Magyarázza el, mi az értelme az
univerzalizálhatóság követelményének a kanti kategorikus imperatívusz és a kortárs etikai elméletek esetében.
Hogyan jelenik meg az erkölcsi
döntés személyessége és a felelősség kérdése az egzisztencialista, illetve fenomenológiai irányzatok felfogásában?
Mutassa be az európai civilizáci-Ismertesse az erény és a mérték
óban legáltalánosabban elfogadott fogalom jelentőségének megítélé468

6. Társas kapcsolatok

7. Erkölcs és társadalom

8. Vallás és erkölcs

alapértékeket.
sében végbement változásokat az
Ismertesse a velünk született erkölcsi gondolkodás történetéadottságok, a körülmények, a ben.
helyes önismeret, az önfegyelem
és az önnevelés szerepét a jellem
fejlődésében.
Értékelje az őszinteség erkölcsi
jelentőségét.
Mutassa be a versengés, illetve a Foglaljon állást, mennyiben jelent
kölcsönös segítség jelentőségét a önkorlátozást, mennyiben önkiteltermészetben és a társadalomban. jesedést a mások iránti kímélet és
Értelmezze a szülő-gyermek kap-részvét, a másokért hozott áldocsolat jellegzetes erkölcsi prob-zat.
lémáit.
Miként szolgálja a szeretetkapcsoÉrtelmezze az ösztönök, az ér-lat az én felfedezését, illetve
zelmek és az erkölcsi tudatosságmeghaladását?
szerepét a nemi párkapcsolatban.
Keressen példákat a házasélet
erkölcsi konfliktusaira.
Értelmezze az összefüggést az
alábbi fogalmak között: barát/ellenfél, szeretet/gyűlölet, béke/harc,
következetesség/megbocsátás.
Tegyen különbséget erkölcs és Hasonlítson össze a társadalmi
jog, illetve erkölcsi és politikaiigazságosságról alkotott, egymásközösség között. Foglaljon állást sal ellenkező felfogásokat.
az emberi alapjogok és kötelessé-Értelmezze gazdasági szemlélet és
gek természetéről folyó vitában. etika viszonyát.
Érveljen a szólás szabadsága, Ismertesse a hazaszeretet erkölcsi
illetve korlátozása mellett és el-megítélése körüli vitában kialalen, pl. a gyűlöletkeltő beszéd, a kult főbb álláspontokat és érveket.
nyilvános rágalmazás, a hazug Jellemezze a más közösségekkel,
reklám, a szeméremsértő ábrázo-illetve a társadalmi kisebbségeklás esetében.
kel kapcsolatos etikus magatartás
Keressen példát az egyéni lelki-főbb
vonásait,
a
többségismeret, a család és a társada-kisebbség konfliktusok természelom/állam illetékessége közöttitét.
lehetséges konfliktusokra (pl.
családon belüli erőszak).
Értelmezze az ember megkülön- Mutasson be vallás és erkölcs
böztetett léthelyzetét és felelőssé-viszonyával kapcsolatos álláspongét az Ó- és Új szövetség alapján. tokat. Hasonlítson össze a terméÉrtelmezze a szeretet jelentőségét szet feletti uralom, a nemi szerea zsidó-keresztény hagyomány- pek, nemzet és egyetemes emberiban, és ennek hatását az európai ség, törvénytisztelet/polgári engeerkölcsi gondolkodásra.
detlenség kérdésében kialakult
Értelmezze a személyes gondvise-álláspontokat, s foglaljon állást,
lésbe vetett hit szerepét az indivi-mennyiben eredeztethetők ezek a
duális etika kibontakozásában.
zsidó-keresztény tradícióból.
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9. Korunk erkölcsi kihívásai Ismertessen néhány, a tudomá-Foglaljon állást: vannak-e a fennnyos-technológiai haladással kap-tartható társadalomra való áttéréscsolatos erkölcsi problémát (gén-nek erkölcsi, illetve politikai előtechnológia, atomenergia, eutaná-feltételei.
zia, abortusz stb.). Mutassa meg, Keressen erkölcsfilozófiai és momiként vezet a technológia fejlő-rálteológiai forrásokat, amelyek
dése és a globalizáció az emberialkalmas támpontot nyújtanak a
felelősség megváltozott dimen-mélyökológia kérdéskörében való
zióinak felismeréséhez.
tájékozódáshoz.
Ismertesse, milyen tényezők hatá-Foglaljon állást: összeegyeztethesára vált a női és férfi szerepek tő-e az etika emberközpontúsága
kérdése közéleti témává korunk-más élőlények jogainak vagy jóban. Mutassa be a pazarló gazdál-létének védelmezésévelFejtse ki
kodás néhány környezeti, társa-véleményét, korunkban miért és
dalmi, és kulturális következmé-mennyiben merült fel a jövő nemnyét.
zedékek iránti felelősség újraérIsmertesse, milyen etikai dilem-telmezésének igénye.
mákat vet fel az ember-állat viszony, értelmezze ezeket az állattartás és az állatok hasznosításának különféle területein.
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XIV.
TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA
TEHETSÉGGONDOZÁS TANTERVE
11-12. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
Az önálló tematikával megjelenő, de más tantárgyak kereti között is oktatható új tárgy olyan
tudásterületeken nyújt rendszeres ismereteket, amelyek közvetlenül segítik a diákok társadalmi beilleszkedését, és hozzájárulnak a tudatos életvezetés kialakításához.
A tárgy segíti a felkészülést a felelős társadalmi szerepvállalásra, a demokratikus közéletben
való aktív részvételre, helytállásra a munka és az üzleti élet területén Megismertet a jog alapelveivel, az állam intézményeivel, a társadalom életének legfőbb vonásaival, valamint a gazdaság működésével.
A lelki jelenségek, és a társas viselkedés tudományos igényű megközelítése egy igen érzékeny
életkorban nyújt támpontokat a tanulóknak a mindennapos élethelyzetekben való eligazodáshoz, személyiségük és kapcsolataik tudatos formálásához, s egyúttal a humán műveltség valamennyi területén jól hasznosítható elméleti alapokkal szolgál.
A tárgy bemutatja az ezredforduló nagy civilizációs változásait, a kultúra, a társadalom, a
gazdaság és a természet világában zajló folyamatok rendszerösszefüggéseit. Korunk legégetőbb kérdéseiben segít eligazodni egy olyan nemzedéknek, melynek egyéni és nemzeti identitását már a globális integrációs fejlemények által meghatározott szellemi környezetben kell
felépítenie. Az újszerű tematika lehetővé teszi, hogy az elsajátítandó gazdasági és társadalmi
alapismeretek aktuális tartalmakhoz kapcsolódjanak.
Fejlesztési követelmények
Állampolgári és társadalmi ismeretek
A társadalmi együttélés szabályainak tudatos belátáson alapuló kritikai elsajátítása.
A jogérzék és a felelősségtudat együttes fejlesztése.
Az önálló életvezetés és meggyőződés kialakításához, a mások véleményének megéréséhez és
tiszteletéhez szükséges kognitív és kommunikatív képességek kibontakoztatása.
Olyan közösségi magatartás kialakítása, melyben az autonómia és a szolidaritás igénye között
összhangot teremt a felismerés, hogy a közjó előmozdítása, a mások iránti türelem és segítőkészség az egyén önmegvalósításának nem korlátja, hanem elengedhetetlen feltétele.
A társadalomelmélet alapfogalmainak és a demokratikus gondolkodásmód jellegzetességeinek
ismerete.
Az önálló értelmezés, vizsgálódás és következtetés képességének elmélyítése a személyes
tapasztalatok, valamint a hagyományos és modern információforrásokból származó ismeretek
feldolgozásánál.
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Pszichológia
A lelki jelenségek vizsgálatának módszereiben s szempontjaiban szerzett jártasság az önreflexió képességének elmélyítését szolgálja. Fejleszti a kooperatív, kommunikatív, konfliktusok
kezelésére képes magatartást. Hozzásegít az ember társas természetének megértéséhez, ideértve kapcsolataink szerepét a személyiség fejlődésében, valamint az egyén felelősségét kapcsolataiért. A képzés során különös figyelmet érdemelnek az egyes életkorok, így a serdülőés ifjúkor pszichológiai jellegzetességei.
E tanulmányok segítséget nyújtanak a nemi identitással kapcsolatos kérdések megértéséhez.
Hozzájárulnak az öröm és szenvedés elviselésére érett, az alkalmazkodás és az önérvényesítés
egyensúlyának kialakítására képes, reális önértékelésre és mások megértésére törekvő, felnőtt
személyiség kialakításához.
Jelenismeret
A fejlesztési törekvések középpontjában itt a globalizáció kihívásaira válaszolni képes egyéni
és kollektív magatartás alapjainak megteremtése áll. Ennek előfeltétele az új kommunikációs
és kulturális környezetben való önállótájékozódás képessége. Diákjaiknak meg kell ismerkedniük a modernizáció főbb trendjeivel és ellentmondásaival.
Kívánatos a mai világgazdaságban érvényesülő törvényszerűségek megértése, a folyamatok
hatásmechanizmusainak és dinamikájának ismerete. A nemzeti és európai identitás értelmének és jelentőségének felfogása. A természeti környezetben az emberi beavatkozás hatására
végbemenő változások társadalmi és gazdasági meghatározottságának sokoldalú értelmezése.
Az életmód átalakulásával kapcsolatos kockázatok és dilemmák kezelésére képes, autonóm
értékelő magatartás kialakításának elősegítése.

11. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 37
Állampolgári ismeretek
Belépő tevékenységformák
Esetelemzés, szerepjáték. Döntési, vita- és konszenzus-teremtési helyzetek tanórai gyakoroltatása. Egyéni és közös anyaggyűjtés, történelmi, jogi és irodalmi példák feldolgozása.
Témakörök
Tartalmak
A társadalmi szabá- A társadalmi együttélés szabályainak eredete és rendeltetése. Szokás,
hagyomány, erkölcs, jog, illem. A szabályok változása – a törvény és a
lyok
törvényhozók.
Az emberi alapjogok. A jogegyenlőség elve. A gyermekek jogai. DiákjoAz egyén és a jog
gok. Jogok és kötelességek a családban és az iskolában. A családi és közösségi élet erkölcsi és jogi dilemmái: esetelemzések köznapi és történelmi példák alapján.
Felelősség a tetteinkért. Önkéntesség, szándékosság, kényszer. Jogos és
Jogi alapismeretek
jogtalan. A szerződés. Jogsérelem, jogorvoslat, büntetés. A bíróságon.
Polgári peres eljárások. A büntetőeljárás szereplői és főbb szakaszai.
Kihez forduljunk? Hatóságok a mindennapi életben. Közigazgatási eljáÜgyeink intézése
rások. Ügyfél és ügyrend. A legfontosabb iratminták és kezelésük. A
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Politikai ismeretek

A család

Kultúra, közösség
A nemzet
A társadalom élete

A helyi társadalom

gyermek- és ifjúságvédelem intézményei. A gyámhatóság.
Az állam fogalma. Államformák, politikai rendszerek. A legitim uralom.
Az alkotmányosság alapelvei és védelme. A hatalmi ágak megkülönböztetése. Az állam és polgárai. A demokrácia működése. A nyilvánosság.
Magánügyek és közügyek. Részvétel és részesedés. Választás, döntés,
konfliktuskezelés. A politika intézményrendszere a mai Magyarországon
és az Európai Unió országaiban. Nemzetközi konfliktusok, szövetségi
rendszerek. Háború és béke. Magánérdek, közakarat, közjó. Társadalmi
és politikai konfliktusok. Autonómia és szolidaritás. A társadalmi igazságosság kérdése. Politikai és szociális jogok. A kisebbségek helyzete és
jogai. Az állam feladatai. Közpolitikák. A közigazgatás szintjei és ágazatai. Az önkormányzatiság. A szubszidiaritás elve. Civil szervezetek szerepe.
Nemzedékek együttélése. Gondoskodás az utódokról különféle kultúrákban. A család funkciói és történelmi változásai. Nemi szerepek a családban és a társadalomban. A nemek kapcsolatának átalakulása. A házasság.
Változások a gyermek- és ifjúkor tartamában, illetve társadalmi megítélésében. Konfliktushelyzetek a családban. Családtervezés. A népességszám
és a várható életkor alakulásának kérdései Magyarországon. A háztartás.
Családi munkamegosztás, családi költségvetés.
Egyén, közösség, társadalom. Tanulás és szocializáció. Az élő hagyomány. A kultúra világa – a világ kultúrái. Kultúrák párbeszéde: önismeret
és nyitottság. Természeti környezet és kulturális környezet.
Önazonosság és társadalmi hovatartozás. Közösségek közössége: a nemzet. A magyar nemzettudat sajátosságai és dilemmái. Nemzet, állam, etnikum. Többség és kisebbség.
Alapfogalmak: társadalmi cselekvés, társadalmi viszony. Munkamegosztás. Intézményesülés. Hatalom. A társadalom rétegződése életkor, nemek,
műveltség, vagyoni helyzet, foglalkozás, településformák, vallás és etnikum szerint. Életmód és társadalmi helyzet összefüggései. Előnyök és
hátrányok. Kisebbségi élethelyzetetek. Előítélet, tolerancia, szolidaritás.
Az életmód elemei. Munkaidő, szabadidő. Az ünnep. A társadalmi helyzet változásai: egyéni és csoportos mobilitás. Társadalmi konfliktusok
keletkezése és kezelése. Társadalmi változások. A munkahelyi társadalom. Jogok, szerepek, konfliktusok a munka világában. Gazdaság és társadalom: alapfogalmak. (Megélhetés, szükségletek, termelés, fogyasztás,
csere, érdek, pénz, piac)
A lakóhely, mint közösség. Konfliktusok a helyi társadalomban (pl. környezeti kockázatok, biztonság, szegénység, munkanélküliség). A településszerkezet változásai a mai Magyarországon. Város és falu. Urbanizációs és regionális problémák.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait, legyen tisztában alapvető jogaival és kötelességeivel. Ismerje a Magyar Köztársaság állam-és közigazgatási intézményrendszerét.
A tanuló legyen képes társadalmi problémák azonosítására, összetevőik felismerésére, ezek
megvitatására, önálló véleményalkotásra.
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A tanuló ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait, legyen tisztában alapvető jogaival és kötelességeivel. Ismerje a Magyar Köztársaság állam-és közigazgatási intézményrendszerét.

12. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 37
Pszichológia

Belépő tevékenységformák
Esettanulmányok, irodalmi művek és dokumentumok kultúrtörténeti feldolgozása, felnőttek,
gyerekek tevékenységének, vagy csoportjainak megfigyelése. Önképzőkör jellegű munka,
csoportviták, kommunikációs és együttműködési gyakorlatok.
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
A test és a lélek, az emberi én és aA szervezet, a személyiség és a lelki jelenségek. Veleszületett
és szerzett tulajdonságok. Az ember evolúciója. Az emberi én
tudat
és tudat. A tudat szintjei és működése: éntudat, öntudat, tudattalan. Módosult tudatállapotok: droghatások.
Én és a világ: az értelmi funkciók Tapasztalat, tudás, önészlelés. Az érzékelés, észlelés és a “feldolgozás”: figyelem, emlékezet, gondolkodás, tanulás. Állati
és emberi tanulás, kondicionálás, belátásos tanulás; a nyelvi és
az élettörténeti emlékezet. Kreativitás, problémamegoldó
gondolkodás, intelligencia.
A nyelv szerepe az emberré válásban és a társadalomban. A
A beszéd és a kommunikáció
beszédtanulás folyamata. A verbális és nem verbális kommunikáció. A kommunikáció sajátosságai az emberi csoportokban. Tömegkommunikáció.
A motiváció, az érzelmek és azÖsztön, késztetés. Értelem és érzelem. A motívumok “harca”.
Az érzelmek eredete, motivációs szerepe. A szándékosság és
akarat
az akarat. Az emberi szexualitás.
A szocializáció folyamata, a szemé-Az emberi fejlődés társas környezete: az elsődleges kötődés.
Szülők és gyerekek; a család mint mikrokörnyezet; az intim
lyiség és a társas jelenségek
érzelmi kapcsolatok. Gyermekvállalás, szülői szerep, családszerkezet. A személyiség fejlődése, változása és változatlansága. Szociális tanulás: utánzás és azonosulás. A szerepek és
az egyén. Vetélkedés, együttműködés, gondoskodás.
A testi és lelki egészség. Megküzdés a nehézségekkel. A norLelki egészség és betegség
malitás és abnormalitás kulturális meghatározottsága. Önismeret, kiegyensúlyozottság. Ellenálló képesség, krízishelyzetek.
Lelki betegségek, antiszocialitás, devianciák. A serdülőkor és
az ifjúkor különleges problémái.
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Jelenismeret
Belépő tevékenységek
Esetfeldolgozás, esetelemzés, értelmezés. Egyéni és csoportos anyaggyűjtés. Kurrens irodalom, sajtó, dokumentumok önálló feldolgozása. Csoportmunka: megbeszélés, feldolgozás,
vita, szerepjáték.
TÉMAKÖRÖK
A tudományos haladás kora

TARTALMAK
A technológiai-gazdasági fejlődés dinamikája és világnézeti
előfeltevései. A természet legyőzése és az ember felszabadítása a felvilágosodás eszmerendszerében. A szabadság, a
jólét, a társadalmi igazságosság és a technológiai modernizáció összefüggései. A racionalitás uralma. Kritikai szempontok a modern értelmezéséhez.
A piacgazdaság globális tendenciái és mechanizmusai. A
Az új gazdasági világrend
növekedés dilemmái. A racionális gazdasági magatartás öszszetevői a piacgazdaságban. A mikro- és makroökonómia
konfliktusai. A “láthatatlan kéz” és a “közlegelők tragédiája”. Állam és piac. Ökonómia és ökológia.
Magyarország és a globalizáció kihívása. Az európai integráInnen és túl a nemzetállamon
ció kérdései. A “helyi társadalom” fogalma és működése. A
szubszidiaritás elve. A nemzeti szuverenitás jelentősége a
globalizáció korában. Civilizációs konfliktusok (etnikai, környezeti, vallási, gazdasági). Nemzetközi szervezetek és a
nemzetek közössége. A gazdasági világverseny hatása a
nemzetgazdaságra, a helyi társadalmakra és a politika nemzetközi intézményrendszerére.
A tanulás és a tapasztalatszerzés, a személyközi érintkezés
Információ és társadalom
átalakulása az informatikai és távközlési rendszerek hatására.
A tudás fogalmának változásai. Tudás és teljesítmény. A
szakértelem szerepe és a specializáció veszélyei.
A tömegkultúra jelenségeinek értelmezése. A szórakoztatóKultúra és globalizáció
ipar és a techno-telemédiumok. A kulturális sokféleség jelentősége és a fennmaradását fenyegető tendenciák.
Szellemi és vallási körkép az ezredfordulón.
Hitek és remények
A technológiai-gazdasági fejlődésA munka világának átalakulása. Munkába lépés, pályaválasztás, munkavállalói stratégiák a mai gazdaságban. A hatéhatása a mindennapi életre
konyságelv és a gazdasági világverseny következményei. Az
elgépiesedés és az elszemélytelenedés kockázata. A munkanélküliség kérdése. A társadalmi tér átalakulása a közlekedési és a távközlési technológia fejlődésének hatására. A sebesség kérdése.
A technológiafüggő életmód jellegzetességei. A fogyasztó
A fogyasztók társadalma
“szabadsága” és kiszolgáltatottsága. A reklám. Pazarló fogyasztás. A jóléti állam. Részesedés és részvétel. A politikai
nyilvánosság átalakulása.
A család kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak átA családi élet változásai
alakulása. Változások a szexuális viselkedésben és a nemi
szerepekben. A feminizmus törekvései.
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Az életmód átalakulásának hatása aA higiéné fejlődése és az egészség-ipar. Civilizációs és környezeti ártalmak. A kémiai biztonság kérdései. A géntechnotesti és lelki egészségre
lógia alkalmazásának társadalmi és ökológiai kockázata. A
környezet- és egészségvédelem főbb területei, elvei és intézményei. Mentálhigiénés problémák és beilleszkedési zavarok a felnőtté válás életszakaszában.
A bioszféra-válság társadalmi és gazdasági összefüggései. A
A növekedés határai
földi élővilág eltartó képességének határai. A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a természeti környezetre. Klímaváltozás, erdőpusztulás, talajerózió, az ivóvízbázisok és más természeti erőforrások kimerülése. A pazarló
használat okai és következményei. Környezetszennyezés: az
ipari és kommunális hulladék növekedésének és kezelésének
kérdései, megelőzés és újrahasznosítás.
A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai a
Népesedési kérdések
“harmadik világban”. A népesség csökkenése és elöregedése,
ennek problémái hazánkban és más európai országokban. A
Föld túlnépesedésének ökológiai és szociális következményei. Migrációs jelenségek a globalizáció korában.
A technológiai és gazdasági szemléletváltás szükségessége
A fenntarthatóság
és lehetőségei. A környezetkímélő magatartás elterjedését
ösztönző illetve gátló kulturális, gazdasági és politikai feltételek. A fenntartható társadalompolitikai és gazdasági alapelvei
A továbbhaladás feltételei
A tanuló tudjon tájékozódni az egyéni és társas pszichológia jelenségvilágában. Alakuljon ki
benne a pszichológiai műveltség bővítésének igénye. Ismerje a pszichológiai alapfogalmakat.
A tanuló ismerje korunk modernizációs és globális folyamatait, legyen képes az önálló tájékozódásra és véleményformálásra a felmerülő világjelenségekkel és hazai problémákkal kapcsolatban. Tudja értelmezni e folyamatoknak a kulturális és természeti környezetre gyakorolt
hatását.
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XV.
ÉNEK-ZENE TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
7. ÉVFOLYAM
Általános óramenet:
I. fé. 39,5 óra, II. fé.16 óra
1. Hangképzés, kottaismeret, szomizálás hangoszlopról
2. Számonkérés (frontális, individuális), órai vázlat
3. Új anyag
4. Zenehallgatás, zeneesztétika, zenepszichológia
Tantervi anyag
1. ó.
Zenei alapfogalmak
Követelmények
2.ó
Zeneelméleti ismeretek
Népi hangszerek(duda, tekerőlant, koboz,
tárogató, citera, cimbalom, kettős furulya,
Zh.:
hosszú furulya, egyéb hangszerek) Zh.
3.ó.
Művészeti korok A, CD 1.
A pentatónia és típusai Zh.:
4.ó.
Művészeti korok A, CD 1.
Európa és Ázsia népzenéje, hangszerei Zh.
:
5.ó.
Összegzés Zh.D-a-i folkzene
Afrika és Amerika népzenéje és hangszerei
Zh. :
6.ó.
Művészeti korok B, CD 2.
A népdalok típusai Zh.:

7.ó.
Művészeti korok B, CD 2.
Széki zene, széki banda, Erdély egyéb dialektusai: csángók, Kalotaszeg, Mezőség
stb. Zh.:
8.ó.
Összegzés Zh. magyar folkzene
Alföld, Palócföld Zh.:
9.ó.
Az egyházzene CD 3.
Dunántúl, cigány népzene Szentes (Emir
Kusturica) Zh.:
10.ó.
A zenei nevelés CD 3.
Számonkérés
c, táncház és élő népzene
11.ó.
Összegzés Zh. A tánczene
Ghymes, Rezesbanda (Kalocsa, lakodalom) Zh.:
12.ó.
Zenei formák A, CD 4.
Világzene,(Deep Forest,Redmex) Zh.:
13.ó.
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Kodály: Háry János CD 4.
Anima Sound System Zh.:
14.ó.
Összegzés Zh. Modern folkfeldogozások
Gőzerő Zh.:
15.ó.
Zenei formák B,CD 5.
Dzsessz Zh.:

25.ó.
Az opera története B,CD 8. Erkel:Bánk
bán
Jam Zh.:
26.ó.
Összegzés Zh.A musical (Evita/Madonna)
Punk Zh.:

16.
Kamaraegyüttesek CD 5.
Tánczene Zh.:

27.ó.
Az opera története B,CD 9.Ránki:Pomádé
király...
Hip-Hop Zh.:

17.ó.
Összegzés Zh. A rockzene hangszerei
Rock Zh.:

28.ó.
Mozart élete, operája CD 9.
Számonkérés

18.ó.
A programzene A, CD 6.
Spirituálé és gettózene Zh.:

29.ó.
Mozart: A varázsfuvola /Amadeus c.
film/CD 10.
Ókor,középkor, reneszánsz Zh.:

19.ó.
A programzene Szóval és zenével A, CD 6.
Számonkérés
20.ó.
Összegzés Zh.Vivaldi, Lajkó Félix
Dixiland, bebop, cool, hotjazz, (Miles Davis, Dizzy Gillespie…) Zh.:
21.ó.
Az opera története A, CD 7.
Társas tánczene Zh.:
22.ó.
Az opera története A, CD 7.
Rocktípusok Zh.:
23.ó.
Összegzés Zh. A rockopera (István, a király)
Gettózene Zh.:
c, mai irányzatok
24.ó.
Az opera története B,CD 8. Erkel:Bánk
bán
Rap, break Zh.:

30.ó.
A fúvós hangszerek CD 10.
Barokk, klasszicizmus Zh.:Amadeus(film)
31.ó.
Összegzés Zh.A rezesbanda(balkán fúvószene)
Romantika Zh.:
32.ó.
A fúvós hangszerek egyéb típusai CD 11.
Modern irányzatok Zh.:
b, zeneelmélet, hangrendszerek, formatan
(Palesztrinától Bartók aranymetszéséig)
33.ó.
A vonószenekar CD 11.
Hangsorok (ötfokúság,hétfokúság /modális
hangsorok/, 2. Hétfokúság) Zh.:
34.ó.
Összegzés Zh. A széki banda
Hangzat (homofónia,polifónia) Zh.:
35.ó.
A szimfónikus zenekar felépítése CD 12.
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Dodekafónia (Schönberg) Zh.:

Zene és a zaj vagy zörej Zh.:

36.ó.
Táncok a komolyzenében CD 12.
Zenei ritmus és forma, az idő szerepe a
zenében (motívum, periódus, refrén, trió,
rondó, variáció, Zh.:
kánon, fúga, szvit, szonáta, szimfónia, versenymű, programzene, szimfónikus költemény)

45.ó.
A dzsessz
Cool Edit, Sound Forge Zh.:

37.ó.
Összegzés Zh. J. S. Bach:h-moll szvit
Számonkérés
c, zene és színpad

47.ó.
Zeneinformatika Zh.
Acid Style Zh.:

38.ó.
Tácok a könnyűzenében CD 13. A verbunk
Kórus, passiójáték, oratórium Zh.:
39.ó.
A magyar népi tánczene CD 13.
Opera, operafilm Zh.:
40.ó.
Összegzés Zh. Az ún. társas tánczene(break)
Programzene(Vialdi:Négy
évszak,
Rimszkij Korszakov:Dongó) Zh.:
41.ó.
A magyar népzene CD 14.
Szórakoztató komolyzene (divertimentó,
Egy kis éji zene,) tánczene, a keringő, Zh.:
az operett, a balett
IV. Zeneinformatika:
a, a verklitől az MP3-ig
42.ó.
A magyar népzene CD 14.
A számítógép és hang(WAW, RAW, MP3)
Zh.:
43.ó.
Összegzés Zh. Tájegységek zenéi
Szintetizátor, elektronikus zene Zh.:
44.ó.
A világzene

46.ó.
A z elektronikus zeneszerzés
Számonkérés
b, hangfizika és gépzene

48.ó.
Zeneinformatika Zh.
Dance Machie Zh.:
49.ó.
Zeneinformatika Zh.
MIDI Zh.:
50.ó.
Zeneinformatika Zh.
Gyakorlás (egyéni zeneszerkesztés)
c, zeneszerkesztők és stúdiótechnika
51.ó.
Zeneinformatika Zh.
Analóg és digitális technikák, A soksávos
hangfelvétel (hangerő, hangszín)
52.ó.
Zeneinformatika Zh.
Hangminták,(New Beat Zeneszerkesztő)
53.ó.
Zeneinformatika Zh.
Mix (Keverés)
54.ó.
Összegzés
Mastering és videoclipre dolgozás, internetes letöltés
55.ó.
Értékelés
Ismétlés, értékelés
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8-9. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
A gimnáziumi énekoktatás legfontosabb célja, hogy a zene az életmód szerves részévé váljék.
Hatása érzelmi és értelmi vonatkozású, jellem- és ízlésformáló ereje és szerepe van a zene
megértésén, befogadásán és reprodukálásán keresztül. A zeneirodalom alkotásainak megismerésén keresztül más művészeti ágakkal is kapcsolatot teremt. A nemzeti kultúránk részét képező magyar népzene és műzene megismerése igen fontos a nemzeti identitás megőrzésében.
A közös zenei tevékenység, a csoportos muzsikálás élménye, az aktív zenei cselekvés öröme
arra ösztönzi a tanulót, hogy harmonikus személyiségként a közösség tevékeny és felelős tagja legyen. Az európai kontinens és más, távoli tájak zenei nyelvének megismerése együttesen
segíti a tanulókat zenei világképük alakításában.
A középiskolai énekoktatás a korábban megszerzett ismereteket, készségeket aktív zenélési
módokat összegzi és az életkori sajátosságokból adódóan fejlettebb szintre emeli. Hozzájárul
a zenei világkép kialakításához és a kritikai ítélőképesség fejlesztéséhez. Célja, hogy a zenei
élményeket, ismereteket, a sokrétű, különböző előjelű zenei hatásokat zenei tudattá rendezze a
tanulókban, és tegye lehetővé a tanulók aktív részvételét a zenei kommunikációban.
Fejlesztési feladatok
1. Zenei alkotóképesség
1.1 Interpretáció
A zenének sokféle funkciója létezik, ezek között a megismerő, a szórakoztató, a gyógyító, a
preventív és egészségfejlesztő szerep éppúgy megtalálható, mint a szocializáció. Ezért az
éneklési készség fejlesztésekor nemcsak az életkornak megfelelő éneklési technikai képzésére, az éneklési kultúra kialakítására, az élményekből fakadó aktív zenélési kedv felkeltésére,
továbbfejlesztésére kell hangsúlyt fektetni, hanem az értelmi, érzelmi kifejezés gazdagságára,
az éneklés, a tánc a hangszerjáték személyiség- és közösségépítő, katartikus élményt magában
rejtő funkciójára is. Fontos cél a nép- és műdalok megszólaltatása, az önálló véleményalkotás
csoportos és egyéni megszólalásokról. A világzenék megismertetése nyitottabbá teszi a tanulókat más kultúrák elfogadására. A közösségépítésben elvárható a tanulók aktív közreműködése különféle ünnepi műsorok összeállításában vagy a kóruséneklésben.
1.2 Improvizáció
A zenei alkotás, az improvizáció kötött és kötetlen formája feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a fantáziát. Alapját a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek képezik. A kreatív játékok egyéni és csoportos formái a zene belső lényegének
megértésén túl segítenek az oldott, örömteli muzsikálásban.
2. Megismerő- és befogadóképesség
2.1 Zenehallgatás
A zenehallgatás értelmi, érzelmi és asszociációs erőket mozgósít, hozzájárul a személyiség
belső harmóniájához. A fejlesztés során kialakuló értékrend lehetővé teszi a művészi értékek
felismerését, a kritikai gondolkodást és az ízlés formálódását. A zenehallgatásban fontos az
összefüggések megragadása, a morális, erkölcsi tartalmak felismerése, a zenei élmény.
E képességfejlesztés kiemelt területei a következők:
 az ének és zenekarok hangzásvilágának felismertetése
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eredeti népzenei felvételek és népi hangszerek megismertetése
a zeneirodalom kiemelkedő alkotásainak felismertetése, azonosítása (program- és
abszolút zenék)
a zene különféle funkcióinak, a médiában és a filmművészetben betöltött szerepének megfigyeltetése
összefüggések meglátása, közvetítése zenei korok, történelmi események és irodalmi, képzőművészeti alkotások között
kritikai látásmód fejlesztése az előadóművészet terén
zenei dokumentumok gyűjtése, a rendszerezés és feldolgozás képességének fejlesztése önálló beszámolók készítésével a könyvtár és az internet lehetőségeinek
felhasználásával
zenei élmények (koncert, operaelőadás, olvasmányok) megbeszélése
kooperáció más tantárgyak ismeretanyagával és tanáraival (könyvtár, rajz, magyar,
történelem)

2.2 Zenei hallás és kottaismeret
A zenei hallásfejlesztés célja, hogy hogy aktivizálja az emlékezetet, a zenei képzeletet és a
gondolati tevékenységeket. A zenei hallásképzés eredményeként eljuthatunk az önálló zenei
gondolkodás kifejlődéséig, amely magában rejti az összehasonlítás, a viszonyítás lehetőségét,
a sorszerkezetek (variáns, visszatérő, eltérő) és a rövid zenei formulák (ritmusképletek, klaszszikus zenei formák) felismerését, az absztrakciót, az analizálást, a szintetizálást és a fogalomalkotást. A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata (felismerés
belső hallás által, reprodukálás) a zenei műveleti képességek alapja. A zenei élményből kiinduló elvonatkoztatás a ritmikai dallamelemek megismerését, felismerését és csoportos megszólalását szolgálja.

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

Tartalmak
Népdalok a magyar népdal minden műfajaiból
(népballada, sirató, katonadal, betyárnóta, ivónóta, párosító, lakodalmi dal, táncnóta)
Énekes anyag a magyar zene történetéből a
XVIII. század végéig (történeti énekek, virágénekek)
Középkori dallamok (gregorián ének, trubadúr
dal)
Reneszánsz/barokk/klasszikus témák, énekes
szemelvényekénekes művek
Barokk zeneművek, énekes szemelvények
Klasszikus dalok, zeneművek témái

Zenehallgatás
A zene összetevőinek (pl. ütemformák, dallam- Népzenei felvételek
ívek) felismerése, önálló értelmezése hangzó Magyar és európai zeneirodalmi alkotások a
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zenei anyagok alapján
XVIII. század végéig
Népzenei és műzenei alkotások ismertetése, A tanult zenetörténeti korok jellemzői, műfajai,
hangzó vagy írott népzenei forrásanyagok alap- stílusjegyei
ján (korszak és stílus jellemzése)
Zenetörténeti korszakok, stílusok jellemzése
hangzó vagy írott dokumentumok felhasználásával
Öntevékeny tanulói munka: könyvtárhasználat
adatgyűjtés, képanyaggyűjtés, videó, cd-, egyéb
oktatóanyagok használata
Improvizáció
Szekvencia készítése megadott alapmotívumra. Dallammodellként: az énekelt és meghallgatott
Műzenei és ún. népdalperiódus rögtönzése meg- zenei anyag tartalmai (dallammotívumok: műzeadott dallamsorral, majd önállóan
nei és népzenei periódusdallamok)
Zenei olvasás-írás
Hangnem megállapítása kottakép elemzése alapján
Dalok, zeneművek témáinak éneklése szolmizálva violinkulcsban kottáról, a tanult hangnemekben, 2#-2b-ig.
Abc-s hangok azonosítása F-kulcsban (a baszszuskulcs szerepe a partitúrában)
Hármashangzatok felismerése kottáról
Elemzési feladatok megadott szempontok szerinti önálló megoldása
Ismert dallamok írása emlékezetből a tanult
hangnemekben

Az énekes anyag és a zenehallgatás anyagának
ritmikai és metrikai struktúrája, dallamszerkezete, hangneme, formája, kottaképi és hangzásbeli
sajátosságai

Zenei ismeretek
Népzene

Zeneelmélet

Népdal; népballada, sirató, katonadal, betyárnóta, ivónóta, párosító, lakodalmas, táncnóta
Népdalok: szerkezete, formája, hangsora, hangkészlete, előadásmódja, stílusa
Népi hangszerek: duda, citera, cimbalom, tekerő, népi zenekar
Ritmus: kis nyújtott, kis éles, kis szinkópa, nyolcad triola, tizenhatod triola
Ütemfajták: 3/8, 6/8, 2/2-es ütem
Kottaismeret: 2#-2b előjegyzés, szolmizációs szótagok és abc-s nevek módosításai (a tanult hangnemi keretben); alteráció
Hangsorismeret: pentatónia, diatónia, dúr és moll hangsor, modális hangsorok; moduláció
Hangzatismeret: dúr és moll, szűkített és bővített hármashangzat elve,
funkciók elve (T-S-D); alaphelyzetű hármashangzatok. A T-S-D funkciók
elve
Zenei műszavak, előadási jelek - (pp, p, mp, mf, f, ff; crescendo,
decrescendo, tempo giusto, parlando, rubato, allegro, moderato, andante,
staccato, legato; da capo al fine, coda; solo, tutti; opus, numero)
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Zeneirodalmi

A magyar történeti zene műfajai:
Virágének, históriás ének, ungaresca
Az európai zenetörténet műfajai - válogatva (csak a hangzási élményhez
köthetőekből):
Egyházi: gregorián, organum, mise, motetta, korál, kantáta, oratórium,
passio, requiem
Világi: kánon, trubadúr dal, madrigál, opera; concerto grosso, szvit, nyitány, preludium, fuga, rondo, variáció, menüett, szonáta, szimfónia, versenymű, vonósnégyes, trio
Zenei szerkezetek, formák:
Homofón és polifón szerkesztés, szekvencia, periódus; triós forma, szonátaforma
Hangszerek:
Hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő; fuvola, oboa, klarinét, fagott; trombita, harsona, kürt, tuba; üstdob, nagydob, cintányér, triangulum; orgona,
zongora, lant, hárfa

Zenetörténet

A zenetörténet tanult korszakai:
Középkor, reneszánsz, barokk, bécsi klasszicizmus
Zeneszerzők – kiválasztva legalább 5 (a meghallgatott művek szerzőiből):
Josquin, Palestrina, Lassus; Purcell, Lully, Monteverdi, Corelli, Vivaldi, D.
Scarlatti, J.S. Bach, Händel

A továbbhaladás feltételei
Éneklés
10 új dallam - népdal, a tanult zenetörténeti korok műdalai, oratórium- és operarészletek éneklése emlékezetből.
Közreműködés az osztály vagy csoport énekes előadásában.
Zenehallgatás
A középkori, a reneszánsz, barokk és klasszikus zenetörténeti korok stílusjegyeinek ismertetése, továbbá felismerése többször hallott zeneművekben, zeneműrészletekben Egyes zeneirodalmi alkotások megnevezése témáik, hallott részleteik alapján.
Improvizáció
Ritmus improvizálása megadott ritmusképletekkel megadott terjedelemben
Kvintváltó dallamok rögtönzése.
Könnyebb osztinato-ritmus rögtönzése adott dallamokhoz
Zenei olvasás-írás
Ismert dallamok utószolmizálása
2 #- 2b ismerete
Hangnemek megállapítása előjegyzés alapján
Ismert dallamok írása violinkulcsban a tanult hangnemekben
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Elemzési feladat (hangnem, forma, szerkesztésmód stb.) önálló megoldása tanult zenemű kottaképe alapján.
Énekes- és zenekari partitúrák értelmezése
Dúr és moll

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

Zenehallgatás
A XIX. és a XX. század jellegzetes, meghatározó stílusjegyeinek megismerése a zeneművek
hallgatása során
Zenei jelenségek önálló elemzéséhez szükséges
szempontok rögzítése és egyéni ismerete.
A romantika és a XX. század új zenei műfajainak, formáinak, egyéb jellegzetességeinek megállapítása, stílusjegyek hallás utáni összehasonlítása, elemzése.
Egyes zenei műfajok fejlődéstörténetének leírása példákkal
Összefüggések, kapcsolatok megállapítása és
értelmezése a zene és társművészetek között.
Önálló könyvtárhasználat adatgyűjtés, képanyaggyűjtés; videó, CD, egyéb oktatóanyagok
használata
Improvizáció
Aszimmetrikus
Ritmus rögtönzése - a tanult ütemformákban

Tartalmak
Régi és új stílusú magyar népdalok
Hazai nemzetiségi és etnikai kisebbségek újabb
dalai
Más népek újabb dalai
XIX.századi magyar dalok
XX.századi zenei szemelvények
Énekelhető szemelvények Bartók Béla, Kodály
Zoltán és tanítványaik vokális zenéjéből
Ismertebb zeneművek énekhangon könnyen
megszólaltatható témáinak éneklése
Népzenei felvételek
Népdalfeldolgozások
Művek, műrészletek a XIX. és a XX. század
kiemelkedő zenei alkotásaiból
A zene szórakoztató funkciói a zenetörténetben
(különös tekintettel a XIX. és a XX. század zenéjére)
Szórakoztató zene napjainkban

Dallammodellként:
XX. századi zenei (ritmus és dallam-) modellek

A XIX. és XX.századi zene énekelt és meghallZenei olvasás – írás
Aszimmetrikus ütemű ritmus és dallampéldák gatott zenei példáinak anyaga
megszólaltatása kottaképről.
Könnyebb aszimmetrikus ritmusok és egyszerű
484

dallamok lejegyzése emlékezetből 2#-2b-ig
Zenei ismeretek
Zeneelmélet

Aszimmetrikus ütemek: 3/8, 5/8, 7/8
Poliritmia; kromatika, egészhangúság, bi- és politonalitás; dodekafónia,
atonalitás – válogatva (csak a hallásélményhez köthető fogalmakból)

Hangszer

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

Zeneirodalom

Népies műdal, magyar nóta, cigány zene;
Dal, mazurka, keringő, polonéz; etűd, fantázia, nocturne, rapszódia; - válogatva (csak a meghallgatott művekhez kötődőekből)
Szimfonikus költemény; a romantikus, ill. nemzeti opera;
Balett, operett, musical, chanson; Spirituálé, blues, ragtime, dixiland,
swing, rock, stb.-válogatva(csak a meghallgatott művekhez kötődőekből)
Aktualitások a könnyűzenéből

Zenetörténet

Romantika, nemzeti romantika;
XX. századi zenei irányzatok: impresszionizmus, expresszionizmus, neobarokk, neoklasszicizmus, folklorizmus, dodekafónia
Új kifejezési, megjelenési formák: bruitizmus, aleatória, minimal art, elektronikus zene; filmzene; rock-opera, folk-pop, új jelenségek
Zeneszerzők – XIX.sz.ázad: Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms,
Chopin, Dvořak, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Liszt, Erkel, Verdi, Wagner
Zeneszerzők – XX.század: Debussy, Ravel, Gershwin, R. és J. Strauss,
Stravinsky, Honegger, Hacsaturján, Britten, Schönberg, Berg, Penderecki,
Lutosławski – kiválasztva legalább 5-5 (a meghallgatott művekhez kötődően)
XX.század - magyar: Bartók, Bárdos, Kodály, Lajtha, Weiner és más ma
élő szerzők
A dzsessz free és cool dzsessz
Filmzene és könnyű zene: Lehár, Joplin, Rota, Bernstein, Presley, a Beatles, Webber; aktualitások

A továbbhaladás feltételei
Éneklés
10 újabb – a Tartalom címszó alatti kategóriákból választott - népdal, műdal, műzenei részlet,
könnyebb kórusmű-részlet énekes reprodukálása emlékezetből (mutálók más feladatot oldanak meg)
Zenehallgatás
A XIX. és a XX. század zenei stílusainak felismerése a zeneművek hallgatása során a zene és
a társművészetek kapcsolataira utaló példák felsorolása.
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Improvizáció
Aszimmetrikus ütemű ritmusok rögtönzése megadott ritmus- és dallamkészlettel - a tanult
ütemformákban.
Zenei olvasás-írás
Egyszerű aszimmetrikus ütemű ritmusok és dallampéldák megszólaltatása kottaképről, valamint lejegyzése emlékezetből 2#-2b-ig
Javasolt zenei anyag (válogatva):
Népdalok
A bolhási kertek alatt
A nagy bécsi kaszárnya
Annyi bánat a szívemen
Béreslegény
Beteg asszony
Duna parton vagy egy malom
Elindultam szép hazámból
Erdő mellett estvéledtem
Este, este, de szerelmes
Hej, rozmaring
Istenem, istenem áraszd meg a…
Katona vagyok én
Körösfői kertek alatt
Megkötöm lovamat
Megrakják a tüzet
Röpülj, páva
Szép a gyöngyvirág
Szivárvány havasán
Tavaszi szél
Tiszán innen, Dunán túl
Énekes anyag a magyar zenetörténetből
Bocsásd meg Úristen – Balassi ének a Kájoni- kódexből
Hej Rákóczi, Bercsényi
Áll előttem egy virágszál – virágének a XVIII. századból
Ej, haj, gyöngyvirág –Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteményéből
Aranyideim folyása –Kovács Ferenc énekeskönyvéből
Énekes műzenei szemelvények
Alleluja dallamok
Händel: Szép hársfalomb (a Xerxes c. operából)
Beethoven: Örömóda (IX. szimfónia – IV. tétel)
Schubert: A pusztai rózsa (dal)
Schumann: A két gránátos (dal)
Gaudeamus igitur (Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány)
Kodály-Berzsenyi : A magyarokhoz
Kodály: Mikoron Dávid (Psalmus Hungaricus)
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Gershswin: Porgy dala (Porgy és Bess)
Zenehallgatási anyag
Lassus: Zsoldos szerenád
Bach: h-moll szvit
Bach: egy c-moll preludium és fúga (a Wohltemperiertes Klavier valamelyik I. kötetéből)
Händel: F-dúr szvit (Vízizene)
Haydn: C-dúr („Kaiser”) vonósnégyes - II. tétel (Op. 76. No. 3 )
Mozart: A-dúr zongoraszonáta (K. 331)
Mozart: Varázsfuvola, Figaro házassága
Beethoven: V. (Sors) Szimfónia
Beethoven: IX. szimfónia - IV. tétel
Beethoven - valamely versenymű
Schubert: h-moll (Befejezetlen) szimfónia
Schumann: A két gránátos
Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány
Mendelssohn: Szentivánéji álom – szvit
Liszt: Les Preludes
Wagner: Nyitány és Walther versenydala a Nürnbergi mesterdalnokok c. operából
Ravel: Bolero
Kodály: Háry János (szvit)
Kodály. Székelyfonó
Kodály: Psalmus Hungaricus
Gershwin: Rhapsody in Blue
Bartók: 15 magyar parasztdal (zongorára) és Nyolc magyar népdal (ének-zongora)
Bartók: Cantata Profana
Bartók: Concerto
Orff: Carmina Burana
Berstein: West Side Story

8. ÉVFOLYAM
Heti óraszám:1 óra
Ismerkedés, rendszerező ismétlés
1. Éneklés, tájékozódás a zenei ízlésről
2. Dinamika és tempójelzések
3. Abszolút és relatív hangsorok
4-6. Dó-helyek megállapítása, gyakorlás, számonkérés
A magyar népzene
7. A Magyar Népzene Tárának ismertetése
8. Kodály „A magyar népdal strófaszerkezete”
9-10. A régi és új népzenei stílus jegyei
11-12. Gyakorlás, számonkérés
A zene története
13-14. Az ókor zenéje
15-18. A középkor egyházi és világi zenéje
19. Orff Carmina burana
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20. Kánonok, trubadúrénekek értékeléssel.
21. A reneszánsz művészetének jellemzői, történelmi háttere
22. Reneszánsz műformák: homofónia, polifónia
23-24. Többszólamúság / motetták és madrigálok/
25-26. Palestrina és Lassus művei
27-28. A magyar reneszánsz /Mátyás király udvari zenéje, Tinódi/
29-30. Ungarescák éneklése elemzése
31. Harmóniai-szerkesztési gyakorlatok
32 Számonkérés
33. A barokk művészetének társadalmi-filozófiai háttere
34-35. Barokk műformák, műfajok /rondóforma, kantáta, oratórium, passió, versenymű
preludium, impovizáció/
36-37. Ismétlés, értékelés

9. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 1 óra
A barokk zenei stílusjegyek ismétlése, szerzői
1-2. Bach egyházi és világi művei
3-4. Handel operái, Messiás, Vízizene
5-6. Vivaldi A négy évszak – a hegedűverseny
7. Számonkérés
8-9. A nagyzenekar hangszerei, hangszercsoportjai
A klasszicizmus fogalma, jellegzetességei
10-11. Haydn szimfóniái
12-13. Mozart versenyművei
14. Karácsonyi dalok éneklése
15-16. Mozart operáinak keresztmetszete /Varázsfuvola, Figaró házassága/
17. Beethoven szimfóniái
18. Számonkérés
A romantikus zene nagyjai
19-20. Schubert dalművészete- A Rémkirály
21. Hangszeres romantikus zenék /hegedű és zongoraversenyek/
23-24. Verdi operák elemzése /Aida, Don Carlos, Traviata/
25. Wagner zenedrámái
26-27. Erkel Bánk bán c. operájának bemutató elemzése
28. Összefoglalás, számonkérés
29. Muszorgszkij Egy kiállítás képei – a szimfonikus költemény
30-31. Nemzeti romantika Dvorák és Smetana műveiben, a posztromantikus Puccini
32. Debussy és Ravel jelentősége
Irányzatok a XX. századi zenében
33. A dodekafónia /Schőnberg, Berg/
34-35. A neofolkorizmus – Bartók és Kodály művészete
36. Néhány mai sláger elemzése közkívánatra
37. Ismétlés, összefoglalás, értékelés, búcsú
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XVI.
TESTNEVELÉS TEHETSÉGGONDOZÓ TANTERVE
7–12. ÉVFOLYAM
A sport és testnevelés műveltségterület a fejlesztő szakaszban a tudatos felelősségvállalás
fizikai és mentális alapjait helyezi le az egészségmegőrzés, fittség és aktív életmód terén. Az
előző szakaszokhoz kapcsolódva – a változó és egyre összetettebb játék- és sporttevékenységgel – a már megalapozott kompetenciákat és az érdeklődést fenn kell tartani. A tantárgyi, a tantárgyközi és tanítási órán kívüli aktivitásokkal a műveltségterület eszköz jellege
erősödik az önállósodó fiatal életmódjában. A mozgásanyag pozitív motivációs bázis a függőségek elleni küzdelemben, ezért megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságának növelése elvárt.
Célok és feladatok
Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni fejlődésük során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik az egészséges sportprogramokat a függőségekkel, káros szenvedélyekkel szemben. A saját higiénia mellett másokkal szemben is
képviselik a környezet, az öltöző, a tornaterem és a felszerelés higiéniáját: Az edzés sajátosságaiként az öröm megélése mellett elfogadják a fárasztó munkát, a testnevelés akaratfejlesztő
funkcióját. A koordinációs mozgáskészletüket a sportági célok szolgálatába állítják. Értik a
sportágak belső logikáját, fogadják el a törvényszerűségeket. A nemenként más tananyag kiválasztásában a fejlesztési sajátosságokhoz alkalmazkodnak a feladatok. A kulturált, esztétikus mozgásuk váljon láthatóvá (elsősorban lányoknál) a hétköznapi mozgáskészletben. A
tanult koordinációs mozgáskészlet bővüljön, legalább két sportági rendszer technikai-taktikai
alapelemei mozgástanulásának többnyire automatizációs szakaszában legyenek, a begyakoroltakat ötletjáték során alkalmazzák. A kondicionális képességek szervi alapjai erősödjenek, és
relatíve – a testtömeghez és a megoldandó feladatokhoz mérten – fejlődjön. Fogadják el a
szabályokat értelemszerűen. A helytelen és helyes konfliktusmegoldások megbeszélése és
elvárások megfogalmazása fejlessze a demokráciára érzékenységüket. Szervezzék önállóan is
a sporttevékenységet, miközben törekedjenek a megegyezésre, vitáikban hallgassák meg
egymás véleményét. A játékok, versenyek állandó élményszerzési lehetőséget nyújtsanak. Az
értékes személyiségvonások erősödjenek, a negatív személyiségvonások kerüljenek jobban
kontroll alá. Az előbbiekkel összefüggésben, eredményképpen a jó egészségi szint, a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség, a helyes testtartás állandósuljon.
Fejlesztési feladatok
Az egészséggel kapcsolatos fejlesztés
Az időjárás testet edző hatására az ellenállás növelése. Több relaxációs eljárás motoros gyakorlatot a stressz oldásra. A helyes testtartásért tudatos gyakorlás, szélesebb körben is. Az önés másokra veszélyes viselkedések elutasítása. A prevenciót érintő kérdésekben önálló vélemény és életmódválaszok. Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia: Az edzés, a fárasztó munka, a testnevelés akaratfejlesztő funkciója érvényesítése. Mért
adatok alapján (motorikus tesztek) az edzettségi állapot önálló javítása, fejlesztése. Egyéni
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feladatvállalás. Az állóképesség fejlesztése során az eredmények tudatos javítása. A fittség,
mint érték képviselete a korosztályos kapcsolatokban.
A mozgáskultúra fejlesztése
A korábbi koordinációs fejlesztésen túl a kinesztetikus differenciáló képesség, a gyorskoordináció és a finom koordináció kiemelt fejlesztése. A lazaság, állandó gyakorlással történő
fenntartása. A saját erősségek bemutatása, kreatív ötletek megvalósítása.
A saját mozgáskészlet célszerű használata, mások mozgásának javítása, korrigálás.
Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása
Az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker, a tevékenység öröme. A mozgáskultúra ügyességi, koordinációs tartalmai igen széles skálájának gyakoroltatásával, állandóan új kihívások
közvetítésével az élethossziglan tartó és bővíthető mozgásos cselekvésbiztonság, mozgáskészlet alapozódjon meg, mely az örömteli szabadidő eltöltésnek a feltétele.
Pozitív személyiségfejlődés és interperszonális és szociális kompetencia
Őrizzék meg a saját én keresése közben az eddig kialakult önértékelő szokásokat. Alakuljon
ki a reális énképük. Fogadják el a szabályokat értelemszerűen, keressenek konstruktív megoldásokat a konfliktusokban. Továbbiakban fontos az egyén értelmi és érzelmi viszonyának
meghatározása a sportértékekkel kapcsolatban; a jellem fejlesztése a sport által. A párkapcsolatok kultúrájának megalapozása, a tanár-diák és a diák-diák összeütközések konstruktív mintáinak megbeszélése. A másik ember tiszteletben tartása, odafigyelés a társakra. A tanulók
legyenek képesek az interperszonális és szociális kompetenciához kapcsolódó elengedhetetlen
tudás, készségek és hozzáállás kialakítására, mert a személyi és szociális jólét megköveteli
annak megértését, ahogyan az egyén saját ideális fizikai és mentális egészségét biztosítani
tudja, ideértve annak ismeretét, ahogyan az egészséges életvitel mindehhez hozzá tud járulni.
A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok általánosan elfogadott magatartás megértése. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő
módon tudjanak a tanulók kommunikálni, nézőpontokat tudjanak kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tudjanak tárgyalni és képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek
tudnia kell kezelni a stresszt és a frusztrációt, és építő módon kell ezeket kifejezésre juttatnia
A testnevelés mozgásanyaga, illetve annak elsajátítása az eddigiektől eltérően nem célként,
hanem eszközként és elsődleges örömforrásként jelenjen meg a stabil értékrendszer és kognitív funkciók fejlesztésében, az egyéni alkalmazkodóképesség egyidejű fejlesztésével.

7. ÉVFOLYAM
Éves óraszám:74
Tartalom:
 Rendgyakorlatok
 Gimnasztika és prevenció
 Atlétika
 Torna
 Testnevelés és sportjátékok
 Foglalkozások a szabadban
 Úszás
 Felmérések
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Rendgyakorlatok
Tartalom
Fejlesztési követelmények
A testnevelésben alkalmazott Az alakiság célszerűségének
rendgyakorlatok teljes köre.
elfogadása.
A szervezett rendhez való tudatos alkalmazkodás.
Gimnasztika és prevenció
Tartalom
Általánosan és sokoldalúan
fejlesztő nyújtó hatású 2-4-8
ütemű szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú párostársas, kéziszer- és szergyakorlatok.
A lábboltozat süllyedését ellensúlyzó és boltozaterősítő
gyakorlatok.
Az egyoldalú terhelést megelőző és káros hatásait javító
gyakorlatok.
Légzőgyakorlatok.
Előkészítő játékos feladatok.
Atlétika
Tartalom
Speciálisan előkészítő (cél- és
rávezető) gyakorlatok a feldolgozandó anyag függvényében
(futó-, ugró-, dobóiskola).
Futások:
A korábban tanult rajtformák
pontos, célszerű alkalmazása.
Rövid távú vágtafutások.
Iramfutás (tempófutás) a táv
fokozatok növelésével, illetve
a táv ismételt lefutásával meghatározott pihenők beiktatásával.
Tartós futás.
Futás feladatokkal, akadályokkal. Átfutások alacsony akadályok felett.
Váltófutás.
Ugrások:
Magasugrás átlépő technikával.
Távolugrás guggoló vagy homorított technikával.
Dobások:

Minimális teljesítmény
Értse a rendgyakorlatok jelentőségét.
Fegyelmezetten tudja követni
az utasításokat.

Fejlesztési követelmények
Legyen képes pontosan végrehajtani a megfelelő bemelegítéshez szükséges gyakorlatokat.
Tudatosan alkalmazza az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatokat.

Minimális teljesítmény
Tudjon 8-10 gyakorlattal bemelegíteni.
Mutasson saját magához mérten fejlődést az év során.

Fejlesztési követelmények
Ismerjék a vágtafutás alapelemeit, a gyors indulás feltételeit, az álló- és térdelőrajt technikáját.
Rendelkezzenek
koordinált
futótechnikával, ismerjék a
helyes légzés szabályait.
Ugrásoknál ismerjék az optimális sebességű nekifutást, a
kar- és láblendítés jelentőségét.
Ismerjék a lökő és hajító mozdulat közötti különbséget.

Minimális teljesítmény
Hajtsa végre az indítás jeleinek
megfelelő mozgáselemeket.
Legyen képes:
a fiú: 8 percig,
a lány: 6 percig futni.
Önmagához mérten fejlődjön
ugróügyessége.
Helyből távolugrásban a fiú
legalább 160 cm-es, a lány 140
cm eredményt érjen el.
Kislabdahajításban a fiú legalább 20 m, a lány 18 m-es
eredményt érjen el.
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Tartalom
Fejlesztési követelmények
Kislabdahajítás távolba és célba
Lökések tömött labdával egy
és két kézzel.
Torna
Tartalom
Talaj:
Gurulóátfordulás előre-hátra,
sorozatban is.
Repülő gurulóátfordulás.
Fejenállás, kézenállási kísérletek.
Kézenátfordulás oldalra.
Mérlegállások
Ugrások hosszába és keresztbe
állított 3-4 részes szekrényen.
Terpeszátugrás
és
guggolóátugrás
Segítségadással
Függéshelyzetek és gyakorlatok gyűrűn és kötélen.
Lendület előre-hátra lebegőfüggés, lefüggés, hátsófüggés,
homorított leugrás.
Mászások fel-le, függeszkedési
kísérletek.
Egyensúlygyakorlatok gerenda, (pad merevítő).
Járások előre, hátra, oldalt.
Fordulatok, különböző testhelyzetek.
Hely- és helyzetváltoztatások.
Testnevelés és sportjátékok
Tartalom
Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok.
A helyi adottságok, a tanulók
érdeklődése és a tanár irányultsága függvényében választott két sportjáték (röplabda, kosárlabda) technikai és
taktikai elemeinek tökéletesítése.
Támadás és védekezés alapvető megoldásai az adott sportjátékokban.

Minimális teljesítmény

Fejlesztési követelmények
Sajátítsa el az egyes szereken a
legalapvetőbb elemeket készségszinten.
Legyen képes a tanult mozgáselemekből önálló gyakorlat
bemutatására, szükség szerint
segítségadással.
Ismerje és alkalmazza az öszszekötő elemeket.
Legyen képes a fiú: felguggolás leterpesztés 4 részes szekrényen,
a lány: gurulóátfordulás segítségadással.
Függőszeren 2-3 gyakorlatelem összekapcsolása

Minimális teljesítmény
Legyen képes egy-egy elem
bemutatására, szükség szerint
segítségadással.
Lendület előre- hátra zsugorlefüggés.
2-3 elem összekapcsolása,
kartartások

Fejlesztési követelmények
Labdajátékokban a társakhoz
és a labdához való igazodás,
emberfogásos védekezés.
Legyen képes a tanult technikai elemeket alkalmazni paszszív, majd aktív védővel
szemben.

Minimális teljesítmény
Legyen képes aktívan részt
venni egy sportjátékban.
Ismerje az adott sportjáték
játékszabályait, és azokat alkalmazza a különböző taktikai
elemeknél.
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A sportjátékot és a motorikus
képességek fejlesztését szolgáló, a tanulók játékigényét kielégítő testnevelési játékok.
Szabadidős játékok ( asztalitenisz, csocsó, darts, floorball,
tollaslabda, speedminton.)
Foglalkozások a szabadban
Tartalom
Az iskola környezete és az
időjárás figyelembevételével a
tanórák lehetőleg a szabadtéren valósuljanak meg.
Képezzék a tananyag szerves
részét a túrázások, szabadban
űzhető sportok, téli sportjátékok.
Úszás
Tartalom
A választott úszásnem gyakorlása.
A teljesítmény növelése.
Egy másik úszásnem kar-, lábés légzéstechnikájának összehangolása.
Rajttechnikák.
Vízi játékok.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Edződjön az időjáráshoz. A Rendszeresen folytasson szaszabadban végzett futás váljon badtéri sporttevékenységet.
számára örömet adó tevékenységgé.
Ismerjék meg a téli foglalkozások örömét és veszélyeit.
Alkalmazkodjanak a növekvő
terhelés elviseléséhez.
Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Teljesítményképes úszástech- 200 m biztonságos leúszása.
nika kialakítása.
Egy másik úszásnem technikájának elsajátítása.

Felmérések
Tartalom
Fejlesztési követelmények
Motorikus tesztek:
- Cooper teszt
- Helyből távolugrás
- Hanyatt fekvésből felülés
- Hason fekvésből törzsemelés
- Fekvőtámaszban karhajlítás
- Tömöttlabda dobás hátra
A felméréseket a gerinc- és
ízületvédelem
szabályainak
betartásával kell végezni.

Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.

8. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 74
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Tartalom:
 Rendgyakorlatok
 Gimnasztika és prevenció
 Atlétika
 Torna
 Testnevelés és sportjátékok
 Foglalkozások a szabadban
 Úszás
 Felmérések
Rendgyakorlatok
Tartalom
Fejlesztési követelmények
A testnevelésben alkalmazott Az alakiság célszerűségének
rendgyakorlatok teljes köre.
elfogadása.
A szervezett rendhez való tudatos alkalmazkodás.
Gimnasztika és prevenció
Tartalom
Általánosan és sokoldalúan
fejlesztő nyújtó és erősítő hatású 2-4-8 ütemű szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú páros-társas, kéziszer- és
szergyakorlatok.
A lábboltozat süllyedését ellensúlyzó és boltozaterősítő
gyakorlatok.
Az egyoldalú terhelést megelőző és káros hatásait javító
gyakorlatok.
Légzőgyakorlatok.
Előkészítő játékos feladatok.
Atlétika
Tartalom
Speciálisan előkészítő (cél- és
rávezető) gyakorlatok a feldolgozandó anyag függvényében
(futó-, ugró-, dobóiskola).
Futások:
A korábban tanult rajtformák
pontos, célszerű alkalmazása.
Rövid távú vágtafutások.
Iramfutás (tempófutás) a táv
fokozatok növelésével, illetve
a táv ismételt lefutásával meghatározott pihenők beiktatásával.
Tartós futás.

Minimális teljesítmény
Értse a rendgyakorlatok jelentőségét.
Fegyelmezetten tudja követni
az utasításokat.

Fejlesztési követelmények
Legyen képes pontosan végrehajtani a megfelelő bemelegítéshez szükséges gyakorlatokat.
Tudatosan alkalmazza az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatokat.

Minimális teljesítmény
Tudjon 8-10, reggeli tornára is
alkalmas szabadgyakorlatot,
kéziszergyakorlatot tervezni és
végrehajtani.
Mutasson saját magához mérten fejlődést az év során.

Fejlesztési követelmények
Ismerjék a vágtafutás alapelemeit, a gyors indulás feltételeit, az álló- és térdelőrajt technikáját.
Rendelkezzenek
koordinált
futótechnikával, ismerjék a
helyes légzés szabályait.
Energikus elugrás, térnyerő
légmunka az ugrásoknál
Ismerjék a lökő és hajító mozdulat közötti különbséget.

Minimális teljesítmény
Hajtsa végre az indítás jeleinek
megfelelő mozgáselemeket.
Legyen képes kitartóan futni
a fiú: 12 percig,
a lány: 9 percig.
Önmagához mérten fejlődjön
ugróügyessége.
Helyből távolugrásban a fiú
legalább 180 cm-es, a lány 160
cm eredményt érjen el.
Kislabdahajításban a fiú legalább 30 m, a lány 25 m-es
eredményt érjen el.
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Tartalom
Fejlesztési követelmények
Futás feladatokkal, akadályokkal, Átfutások akadályok felett.
Váltófutás.
Ugrások:
Magasugrás átlépő és flopp
technikával.
Távolugrás guggoló vagy ollózó technikával.
Dobások:
Kislabdahajítás ötös lépésritmussal.
Súlylökés oldal felállásból.
Lökések tömött labdával egy
és két kézzel.
Torna
Tartalom
Talaj:
Gurulóátfordulás előre-hátra,
sorozatban és különböző testhelyzetekből is.
Repülő gurulóátfordulás sérülést nem okozó tárgyak és társ
felett.
Fejenállás, fellendülés futólagos kézállásba.
Kézenátfordulás oldalt.
Szabadátfordulások előre, segítségadással.
Mérlegállások.
Ugrások hosszába és keresztbe
állított 4-5 részes szekrényen.
Felugrás, leterpesztés, terpeszés guggolóátugrás.
Dobbantó használata.
Függéshelyzetek és gyakorlatok gyűrűn és kötélen.
Lendület előre-hátra lebegőfüggés, lefüggés, hátsófüggés,
homorított leugrás.
Mászások fel-le, függeszkedési
kísérletek.
Egyensúlygyakorlatok gerenda, (pad merevítő).
Test- és helyzetváltoztatások.
Mérlegállások, testfordulatok.

Fejlesztési követelmények
Sajátítsa el az egyes szereken a
legalapvetőbb elemeket készségszinten.
Legyen képes 6-8 tanult mozgáselemekből önálló gyakorlat
bemutatására.
Ismerje és alkalmazza az öszszekötő elemeket.
Legyen képes
a fiú: felguggolás leterpesztés
4 részes szekrényen,
a lány: gurulóátfordulás segítségadással.
Függőszeren 2-3 gyakorlatelem összekapcsolása

Minimális teljesítmény

Minimális teljesítmény
Legyen képes egy-egy elem
bemutatására, szükség szerint
segítségadással.
Lendület előre-hátra, hátsó
függés.
3-4 elem összekapcsolása,
kartartások,
érintőjárás,
hármaslépés.
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Testnevelés és sportjátékok
Tartalom
Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok.
A helyi adottságok, a tanulók
érdeklődése és a tanár irányultsága függvényében választott két sportjáték (kosárlabda, röplabda) technikai és
taktikai elemeinek tökéletesítése.
Támadás és védekezés alapvető megoldásai az adott sportjátékokban.
A sportjátékot és a motorikus
képességek fejlesztését szolgáló, a tanulók játékigényét kielégítő testnevelési játékok.
Szabadidős játékok (asztalitenisz, tollaslabda, floorball,
speedminton)
Foglalkozások a szabadban
Tartalom
Az iskola környezete és az
időjárás figyelembevételével a
tanórák lehetőleg a szabadtéren valósuljanak meg.
Képezzék a tananyag szerves
részét a túrázások, szabadban
űzhető sportok, téli sportjátékok.
Úszás
Tartalom
Az úszás távolságának növelése a választott két úszásnemben.
Vízalábukás.
Vízi játékok.
Felmérések
Tartalom
Motorikus tesztek:
- Cooper teszt
- Helyből távolugrás
- Hanyatt fekvésből felülés

Fejlesztési követelmények
Labdajátékokban a társakhoz
és a labdához való igazodás,
emberfogásos védekezés.
Legyen képes a tanult technikai elemeket alkalmazni paszszív, majd aktív védővel
szemben.
Játékban törekedjen a pontszerzésre és erre ösztönözze
társait is.

Minimális teljesítmény
Legyen képes aktívan részt
venni egy sportjátékban.
Ismerje az adott sportjáték
játékszabályait, és azokat alkalmazza a különböző taktikai
megoldásoknál.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Edződjön az időjáráshoz. A Rendszeresen folytasson szaszabadban végzett futás váljon badtéri sporttevékenységet.
számára örömet adó tevékenységgé.
Ismerjék meg a téli foglalkozások örömét és veszélyeit.
Ismerjék meg az iskola kínálta
szabadidős sporteszközöket és
használják azokat.
Fejlesztési követelmények
Az előző évfolyamokon tanultakra építve a teljesítményképes úszótechnika kialakítása
két úszásnemben.

Minimális teljesítmény
Tudjon folyamatosan leúszni
300-400 m-t legalább egy
úszásnemben.
Fejlődjön állóképessége a másik úszásnemben is (50-100
m).

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.
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Tartalom
Fejlesztési követelmények
- Hason fekvésből törzsemelés
- Fekvőtámaszban karhajlítás
- Tömöttlabda dobás hátra

Minimális teljesítmény

9. ÉVFOLYAM
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Tartalom:
 Rendgyakorlatok
 Gimnasztika és prevenció
 Atlétika
 Torna
 Testnevelés és sportjátékok
 Foglalkozások a szabadban
 Úszás
 Önvédelmi és küzdősportok
 Felmérések
Rendgyakorlatok
Tartalom
Az előző években tanult alaki
formák ismétlése, gyakorlása,
továbbfejlesztése.
Gimnasztika és prevenció
Tartalom
Gimnasztikai formájú előkészítő és célgyakorlatok.
Játékos és határozott
alapformájú szabad- és
kéziszergyakorlatok, valamint
páros és társas, illetve egyszerű pad- zsámoly- és bordásfalgyakorlatok.
Kötélmászás
mászókulcsolással (lány) és
függeszkedéssel (fiú).
A lábboltozat süllyedését ellensúlyozó és boltozaterősítő
gyakorlatok.
Az egyoldalú terhelést megelőző és káros hatásait javító
gyakorlatok.
Légző- és relaxáló gyakorlatok.

Fejlesztési követelmények
Az alakiság célszerűségének
elfogadása.
A szervezett rendhez való tudatos alkalmazkodás.

Minimális teljesítmény
Értse a rendgyakorlatok jelentőségét.
Fegyelmezetten tudja követni
az utasításokat.

Fejlesztési követelmények
A tanulók tudjanak önállóan
összeállítani rövid bemelegítő
jellegű gyakorlatsorokat és
azokat hajtsák is végre.

Minimális teljesítmény
Tudjon 6-8, szabadgyakorlatot,
kéziszergyakorlatot tervezni és
bemutatni.
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Atlétika
Tartalom
Futásokat, ugrásokat, dobásokat speciálisan előkészítő és
célgyakorlatok.
Futások:
A korábban tanult rajtformák
pontos, célszerű alkalmazása.
Rövid távú vágtafutások.
Iramfutás (tempófutás) a táv
fokozatok növelésével, illetve
a táv ismételt lefutásával meghatározott pihenők beiktatásával.
Tartós futás.
Futás feladatokkal, akadályokkal, Átfutások akadályok felett.
Váltófutás.
Ugrások:
Magasugrás átlépő és flopp
technikával.
Távolugrás guggoló, homorító
technikával.
Dobások:
Kislabdahajítás ötös lépésritmussal,
Súlylökés helyből lábemeléssel és oldalt felállásos lépő
vagy beugrásos technikával.
Torna
Tartalom
Gimnasztikai formájú
előkészítő gyakorlatok.
Talajgyakorlat: Gurulás előre
guggolásból, hajlított állásból,
fejállásból, kézállásból guggolásba, és/vagy terpeszállásba;
kézállásba lendülés segítséggel. Magas gurulóátfordulás
vagy tigrisbukfenc páros láb
elrugaszkodással. Gurulás hátratolódás lebegő támaszon át
fekvőtámaszba.
Guggolótámaszból átguggolás
nyújtott ülésbe, fekvőtámaszból vetődés nyújtott ülésbe.
Tarkóállásból vagy fejállásból
vagy kézállásból ereszkedés

Fejlesztési követelmények
Rendelkezzenek
megfelelő
aerob állóképességgel.
Válasszák ki a hozzájuk legközelebb álló mozgásformákat,
technikákat.
Érzékelhetően javuljon futó-,
ugró-, dobóteljesítményük az
előző évfolyamhoz képest.

Minimális teljesítmény
Hajtsa végre az indítás jeleinek
megfelelő mozgáselemeket.
Legyen képes kitartóan futni
a fiú: 12 percig,
a lány: 10 percig.
Önmagához mérten fejlődjön
ugróügyessége.
Helyből távolugrásban a fiú
legalább 190 cm-es, a lány 170
cm eredményt érjen el.

Fejlesztési követelmények
Fejlődjön erejük, gyorsaságuk
és erőállóképességük a feladatoknak megfelelő szintre.
Talajtornában tudjanak bemutatni 3-4 elemből álló gyakorlat.
Segítségadás mellett hajtsanak
végre feladatokat támasz- és
függőszereken.
A tanulók végezzék gyorsan és
esztétikusan a megtanult elemek összekapcsolását.
Tartsák meg ízületi lazaságukat.

Minimális teljesítmény
Legyen képes egy-egy elem
bemutatására, szükség szerint
segítségadással.
3-4 elem összekapcsolása,
kartartások,
érintőjárás,
hármaslépés.
Lendület előre-hátra, hátsó
függés.
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Tartalom
Fejlesztési követelmények
hídba, segítségadással felállás.
Kézenátfordulás oldalt. Mérlegállás.
Szekrényugrás: 4-5 részes
szekrényen hosszában felguggolás, bukfenc előre vagy leterpesztés vagy átguggolással
leugrás, lebegőtámaszhoz közelítve a távolabbi végén.
Gyűrű (fiúk):
Függésben alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe,
ereszkedés hátsó lefüggésbe és
visszahúzódás. Függésbe lendület előre-hátra, homorított
leugrás.
Gerenda (lányok):
Felugrás oldalállásból oldalülésbe
Guggolások, ülések, térdelések
térdelő- és fekvőtámaszok.
Támadóállások, lebegőállások
nyújtott és hajlított lábemeléssel. Járások előre, hátra, oldalt
lábujjhegyen utánlépésekkel és
kartartás
és
karlendítéskarkörzés variációkkal. Fordulatok állásban és guggolásban.
Tarkónállási kísérletek segítséggel. Leugrás feladatokkal
pl. karkörzéssel, lábterpesztéssel, fordulattal ollóval stb.
Testnevelés és sportjátékok
Tartalom
Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok.
A helyi adottságok, a tanulók
érdeklődése és a tanár irányultsága függvényében választott két sportjáték technikai
és taktikai elemeinek tökéletesítése.(Kosárlabda, röplabda)
Támadás és védekezés alapvető megoldásai az adott sportjátékokban.
A sportjátékot és a motorikus
képességek fejlesztését szolgá-

Fejlesztési követelmények
Alkalmazzák a technikai elemeket kombinatív, taktikai, a
tanulók csapaton belüli helyük
és helyzetük felismerésére.
Viselkedjenek sportszerűen, és
alkalmazzák a jártasság szintjén a játékszabályokat.
Játék legalább két, eddig tanult
labdajátékból, az iskolai szempontból lényeges versenyszabályokkal.

Minimális teljesítmény

Minimális teljesítmény
Legyen képes aktívan részt
venni egy sportjátékban.
Ismerje az adott sportjáték
játékszabályait, és azokat alkalmazza a különböző taktikai
megoldásoknál.
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Tartalom
Fejlesztési követelmények
ló, a tanulók játékigényét kielégítő testnevelési játékok.
Szabadidős játékok: floorball,
speedminton, asztalitenisz.
Foglalkozások a szabadban
Tartalom
Az iskola környezete és az
időjárás figyelembe vételével a
tanórák lehetőleg a szabadtéren valósuljanak meg.
Képezzék a tananyag szerves
részét a túrázások, szabadban
űzhető sportok, téli sportjátékok.

Úszás
Tartalom
Két választott úszásnem után
egy harmadik technika alapjainak elsajátítása.
Vízbeugrások, rajttechnikák,
fordulások.

Minimális teljesítmény

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Szívesen vállalják és edződje- Rendszeresen folytasson szanek hozzá a rendszeres szá- badtéri sporttevékenységet.
mukra megszokott szabadban
végzett testedzéshez, játékhoz.
A szabadban végzett rendszeres futás váljék számukra tudatos, örömöt adó tevékenységgé.
Ismerjék a szabadtéri testedzés
legfontosabb egészségügyi és
balesetvédelmi rendszabályait
Fejlesztési követelmények
Jelentős fejlődés mutatkozzon
az úszóerő és állóképesség
területén.
Tudjanak alkalmazkodni az
úszás adta monotóniához. Tudjanak tájékozódni a vízben.
Rendszeresen ússzanak szabadidejükben is.
Legyenek képesek folyamatosan úszni 800-1000-1200 m-t.

Minimális teljesítmény
Tudjon folyamatosan leúszni
300-400 m-t legalább egy
úszásnemben.
Fejlődjön állóképessége a másik úszásnemben is (200300m).

Önvédelmi és küzdősportok
Tartalom
Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Küzdőfeladatok és játékok Fejlődjön akaratuk, kitartásuk. Aktív részvétel a feladatokban
párokban. Emelések, hordások
különböző testhelyzetekben.
Birkózás állásban. Grundbirkózás.
Felmérések
Tartalom
Motorikus tesztek:
- Cooper teszt
- Helyből távolugrás
- Hanyattfekvésből felülés
- Hason fekvés törzsemelés
- Fekvőtámaszban karhajlítás

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.
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Tartalom
- Tömöttlabda dobás hátra

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

10. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 74
Tartalom:
 Rendgyakorlatok
 Gimnasztika és prevenció
 Atlétika
 Torna
 Testnevelés és sportjátékok
 Foglalkozások a szabadban
 Úszás
 Önvédelmi és küzdősportok
 Felmérések
Rendgyakorlatok
Tartalom
Fejlesztési követelmények
A testnevelésben alkalmazott Az alakiság célszerűségének
rendgyakorlatok teljes köre.
elfogadása.
A szervezett rendhez való tudatos alkalmazkodás.
Gimnasztika és prevenció
Tartalom
A kiinduló helyzeten kívül
legfeljebb 4-6 alapformát tartalmazó 2-4-8-16 ütemű játékos és határozott alapformájú
szabadés
kéziszergyakorlatok, valamint
páros és társas, illetve egyszerű pad- zsámoly- és bordásfalgyakorlatok teljes köre.
Kötélmászás
mászókulcsolással (leányok)
és függeszkedéssel (fiúk).
A lábboltozat süllyedését ellensúlyozó és boltozaterősítő
gyakorlatok.
Az egyoldalú terhelést megelőző és káros hatásait javító
gyakorlatok.
Légző- és relaxációs gyakorlatok.

Fejlesztési követelmények
Az önállóság szintjén is tudják
és hajtsák végre a legfontosabb
helyzeteket és alapformákat,
ismerjék a gimnasztika alapvető szakkifejezéseit és vezényszavait, legyenek mind hajlékonyabbak.
Tudjanak 8-12 gimnasztikai
gyakorlattal önállóan is bemelegíteni, lazítani, erősíteni kötélen mászni v. függeszkedni

Minimális teljesítmény
Értse a rendgyakorlatok jelentőségét.
Fegyelmezetten tudja követni
az utasításokat.
Minimális teljesítmény
Tudjon 8-10, szabadgyakorlatot, kéziszergyakorlatot tervezni és bemutatni.
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Atlétika
Tartalom
Futásokat, ugrásokat, dobásokat speciálisan előkészítő és
célgyakorlatok.
Futások:
A tanult rajtformák pontos,
célszerű alkalmazása.
Rövid távú vágtafutások.
Iramfutás (tempófutás) a táv
fokozatok növelésével, illetve
a táv ismételt lefutásával meghatározott pihenők beiktatásával.
Tartós futás.
Futás feladatokkal, akadályokkal, Átfutások akadályok felett.
Váltófutás.
Ugrások:
Magasugrás flop technikával.
Távolugrás ollózó technikával.
Hármasugrást előkészítő gyakorlatok.
Dobások, lökések:
Járásból végrehajtott súlylökés.
Súlylökés becsúszással.
Súlylökés háttal felállásból
után lépéssel.
Torna
Tartalom
Gimnasztikai formájú
előkészítő- és célgyakorlatok.
Talajgyakorlat:
Talajtorna:
Gurulások előre-hátra különböző testhelyzetekből, sorozatban is.
Fellendülés kézállásba, emelés
fejállásba.
Magasés
repülőgurulóátfordulások 2-3 lépés
lendületszerzésből.
Kézen- és fejenátfordulás segítséggel.
Ereszkedés és felállás hídba.
Átguggolás, vetődés.
Szekrényugrás: 4-5 részes

Fejlesztési követelmények
Rendelkezzenek
megfelelő
aerob állóképességgel.
Válasszák ki a hozzájuk legközelebb álló mozgásformákat,
technikákat.
Érzékelhetően javuljon futó-,
ugró-, dobóteljesítményük az
előző évfolyamhoz képest.

Minimális teljesítmény
Hajtsa végre az indítás jeleinek
megfelelő mozgáselemeket.
Legyen képes kitartóan futni
a fiú: 12 percig,
a lány: 10 percig.
Önmagához mérten fejlődjön
ugróügyessége dobókészsége.

Fejlesztési követelmények
Fejlődjön erejük, gyorsaságuk
és erőállóképességük a feladatoknak megfelelő szintre.
Ismerjék és alkalmazzák a
képességeik fejlesztésére szolgáló eljárásokat.
Talajtornában tudjanak bemutatni 5-6 elemből álló gyakorlatot.
Segítségadás mellett hajtsanak
végre feladatokat támasz- és
függőszereken.
A tanulók végezzék gyorsan és
esztétikusan a megtanult elemek összekapcsolását.
Tartsák meg izületi lazaságukat.

Minimális teljesítmény
Legyen képes egy-egy elem
bemutatására, szükség szerint
segítségadással.
3-4 elem összekapcsolása,
kartartások,
érintőjárás,
hármaslépés.
Lendület előre-hátra, hátsó
függés, homorított leugrás.
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Tartalom
Fejlesztési követelmények
szekrényen hosszában felguggolás a közelebbi végén, bukfenc előre vagy leterpesztés
vagy átguggolással leugrás,
lebegőtámaszhoz közelítve a
távolabbi végén.
Keresztbe terpeszátugrás.
Gerenda (lányok): Felugrás
mellső oldalállásból oldaltámaszba, egyik láb átlendítéssel
és 90 fokos fordulattal terpeszülésbe. Guggolások, ülések, térdelések jobb vagy bal
térden, térdelő- és fekvőtámaszok. Támadóállások, lebegőállások nyújtott és hajlított
lábemeléssel. Járások előre,
hátra, oldalt lábujjhegyen
utánlépésekkel és kartartás és
karlendítés-karkörzés variációkkal is. Fordulatok állásban
és guggolásban. Tarkónállási
kísérletek segítséggel. Leugrás
feladatokkal.
Gyűrű (fiúk): Függésben alaplendület. Lendület előre lebegőfüggésbe nyújtott testhez
közelítéssel. Lefüggés nyújtott
térddel. Lefüggés bicska helyzetéből, emelés lefüggésbe.
Ereszkedés hátsó függésbe,
emelés innét lebegőfüggésbe.
Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás.
Testnevelés és sportjátékok
Tartalom
Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok.
A helyi adottságok, a tanulók
érdeklődése és a tanár irányultsága függvényében választott két sportjáték (kosárlabda, röplabda) technikai és
taktikai elemeinek tökéletesítése, gyakorlása.
Trükkös, látványos elemek
próbálgatása, gyakorlása pl.

Fejlesztési követelmények
Alkalmazzák a 10 évfolyamban tanult technikai elemeket
kombinatív, taktikai, a tanulók
csapaton belüli helyük és helyzetük felismerésére.
Viselkedjenek sportszerűen, és
alkalmazzák a jártasság szintjén a játékszabályokat.
Játék két, eddig tanult labdajátékból, a lényeges versenyszabályok betartásával.

Minimális teljesítmény

Minimális teljesítmény
Legyen képes aktívan részt
venni egy sportjátékban.
Tudja alkalmazni az alapvető
technikai elemeket, és azok
taktikai alkalmazásában rejlő
fontosabb kombinációkat.
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Tartalom
Fejlesztési követelmények
labdapörgetések, láb között és
alatt, hát mögött átvezetéses,
pörgetett és nyesett labdakezelési megoldások
Szabadidős játékok.
Foglalkozások a szabadban
Tartalom
Az iskola környezete és az
időjárás figyelembevételével a
tanórák lehetőleg a szabadtéren valósuljanak meg.
Képezzék a tananyag szerves
részét a túrázások, szabadban
űzhető sportok, téli sportjátékok.

Úszás
Tartalom
Két választott úszásnem után
egy harmadik technika alapjainak elsajátítása.
Magasabb szintű kondicionális képzés.
Vízbeugrások, rajttechnikák,
fordulások, vízből mentés.
Önvédelmi és küzdősportok
Tartalom
Küzdőfeladatok és játékok
párokban. Emelések, hordások
különböző testhelyzetekben.
Birkózás állásban. Grundbirkózó versenyek.
Felmérések
Tartalom
Motorikus tesztek:
- Cooper teszt
- Helyből távolugrás
- Hanyatfekvésből felülés
- Hasonfekvés törzsemelés
- Fekvőtámaszban karhajlítás
- Tömöttlabda dobás hátra

Minimális teljesítmény

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Szívesen vállalják és edződje- Rendszeresen folytasson szanek hozzá a rendszeres szá- badtéri sporttevékenységet.
mukra megszokott szabadban
végzett testedzéshez, játékhoz.
A szabadban végzett rendszeres futás váljék számukra tudatos, örömöt adó tevékenységgé.
Ismerjék a szabadtéri testedzés
legfontosabb egészségügyi és
balesetvédelmi rendszabályait
Fejlesztési követelmények
A tanulók úszását jellemezze a
finomkoordináció, megfelelő
mozgásritmus,
gazdaságos
erőközlés képessége.
Legyenek képesek 1000-2000
m biztonságos leúszására kéthárom úszásnemben.

Minimális teljesítmény
Tudjon folyamatosan leúszni
400-500 m-t legalább egy
úszásnemben.
Fejlődjön állóképessége a másik úszásnemben is (200300m).

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Fejlődjön akaratuk, kitartásuk Szabályok betartása,
és egyéb erkölcsi tulajdonsága- részvétel.
ik.

Fejlesztési követelmények

aktív

Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.
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11. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 74
Tartalom:
 Rendgyakorlatok
 Gimnasztika és prevenció
 Atlétika
 Torna
 Testnevelés és sportjátékok
 Foglalkozások a szabadban
 Úszás
 Önvédelmi és küzdősportok
 Felmérések
Rendgyakorlatok
Tartalom
Fejlesztési követelmények
A testnevelésben alkalmazott Az alakiság célszerűségének
rendgyakorlatok teljes köre.
elfogadása.
A szervezett rendhez való tudatos alkalmazkodás.
Gimnasztika és prevenció
Tartalom
Az előző évfolyamok gimnasztikai és célgimnasztikai gyakorlatinak magasabb szintű
ismétlése, szükség szerinti
kiegészítése.
A kiinduló helyzeten kívül
legfeljebb 4-6 alapformát tartalmazó 2-4-8-16 ütemű játékos és határozott alapformájú
szabadés
kéziszergyakorlatok, valamint
páros és társas, illetve egyszerű pad- zsámoly- és bordásfalgyakorlatok teljes köre.
Kötélmászás
mászókulcsolással teljes magasságon (leányok) és függeszkedéssel (fiúk).
A lábboltozat süllyedését ellensúlyozó és boltozaterősítő
gyakorlatok.
Az egyoldalú terhelést megelőző és káros hatásait javító
gyakorlatok.
Légző- és relaxációs gyakorla-

Fejlesztési követelmények
Az önállóság szintjén tudják és
hajtsák végre a legfontosabb
helyzeteket és alapformákat,
ismerjék a gimnasztika alapvető szakkifejezéseit és vezényszavait.
Tudjanak 8-12 gimnasztikai
gyakorlattal önállóan is bemelegíteni, lazítani, erősíteni.
Kötélen mászni v. függeszkedni.
Ismerjék a deformitások megelőzésének gyakorlatait.

Minimális teljesítmény
Értse a rendgyakorlatok jelentőségét.
Fegyelmezetten tudja követni
az utasításokat.
Minimális teljesítmény
Tudjon 8-10 szabadgyakorlatot, kéziszergyakorlatot tervezni és bemutatni.
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Tartalom
tok.
Atlétika
Tartalom
Futásokat, ugrásokat, dobásokat speciálisan előkészítő és
célgyakorlatok.
Az előző évfolyamokban tanultak magasabb szintű ismétlése és szükség szerinti gyakorlása.
Futások:
A tanult rajtformák pontos,
célszerű alkalmazása.
Rövid távú vágtafutások.
Iramfutás (tempófutás) a táv
fokozatok növelésével, illetve
a táv ismételt lefutásával meghatározott pihenők beiktatásával.
Tartós futás.
Futás feladatokkal, akadályokkal, Átfutások akadályok felett.
Váltófutás.
Ugrások:
Magasugrás flopp technikával.
Távolugrás ollózó technikával.
Ötösugrás.
Dobások, lökések:
Járásból végrehajtott súlylökés.
Súlylökés becsúszással.
Súlylökés háttal felállásból
után- lépéssel, majd becsúszással.
Torna
Tartalom
Gimnasztikai formájú
előkészítő és a gyakorlatok.
Talajgyakorlat:
Alapállásból nyújtott ülésen
keresztül gurulóátfordulás hátra húzóállásba.
Fellendülés kézállásba (3 mp).
Kézenátfordulás, szabadátfordulások előre, segítségadással.
Szabadgyakorlat összeállítása

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Fejlesztési követelmények
Tudják és használják, hogyan
lehet a futásokat, ugrásokat és
dobásokat képességeik fejlesztésére felhasználni. Ismerkedjenek tapasztalati és elméleti
alapon az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjaival, a lendületszerzés célszerű
felhasználásával az izomelőfeszítések fontosságával a
teljesítmények növelésében.
Törekedjenek arra, hogy egyéni technikát alakítsanak ki.

Minimális teljesítmény
Javuljon futó-, ugró-, és dobóteljesítménye és technikája az
előző évfolyamokhoz képest

Fejlesztési követelmények
Ismerjék a tornamozgások
szerkezeti
hasonlóságának
tanulást segítő hatását. Legyenek képesek a tanult elemmel
önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok végrehajtására a választott szereken.
Érjék el a térbeli tájékozódás
és a mozgáspontosság fejlesztésében, hogy összetett nehéz

Minimális teljesítmény
Koordinációs készsége fejlődjön.
3-4 elem összekapcsolása,
kartartások, érintőjárás, hármas lépés.
Lendület előre-hátra, hátsó
függés.
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Tartalom
a tanult elemekből, folyamatosan.
Szekrényugrás: 4-5 részes
szekrényen az előző
évfolyamokban tanultak ismétlése és gyakorlása az elugrás
távolságának és az ugrás hoszszának és magasságának növelésével.
Szabadon választott ugrások:
kézen- és fejenátfordulások.
Gerenda (lányok):
Az eddig tanult elemek
ismétlése, gyakorlása.
5-6 elemből álló gyakorlatsor
bemutatása
Gyűrű (fiúk):
Az eddig tanult elemek ismétlése, gyakorlása.
3-4 elemből álló gyakorlatsor
bemutatása.
Testnevelés és sportjátékok
Tartalom
Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok.
A helyi adottságok, a tanulók
érdeklődése és a tanár irányultsága függvényében választott két sportjáték (kosárlabda, röplabda) technikai és
taktikai elemeinek tökéletesítése.
Ismerjék meg a csapatmunka
értékeinek felhasználását a
sportjátékok versenyszerű alkalmazásával.
A technikai és taktikai elemek
bővítése , a kezdeményező
készség kialakítása, a változó
helyzetek gyors felismerése és
célszerű megoldása a sportjátékok iránti érdeklődés továbbfejlesztése érdekében. Szabadidős játékok.
Foglalkozások a szabadban
Tartalom

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
gyakorlatelem
végrehajtása
közben is koordináltan tudják
irányítani mozgásukat.
Tudjanak tájékozódni a különböző átfordulások közben és
statikus fejjel lefelé helyzetben.
Legyenek képesek a lendületet
az elemek végrehajtásánál felhasználni.
Tudjanak lendületi és erőelemeket összekapcsolni, jellemezze a gyakorlataikat a könynyed végrehajtás.

Fejlesztési követelmények
Alkalmazzák a tanult technikai
elemeket a kombinatív, taktikai, a tanulók csapaton belüli
helyük és helyzetük felismerésére.
Viselkedjenek sportszerűen, és
alkalmazzák a készség szintjén
a játékszabályokat.
Játék két, eddig tanult labdajátékból, a lényeges versenyszabályok betartásával.

Minimális teljesítmény
Legyen képes aktívan részt
venni egy sportjátékban.
Tudják alkalmazni az alapvető
technikai elemeket, és azok
taktikai alkalmazásában rejlő
fontosabb kombinációkat.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény
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Tartalom
Az iskola környezete és az
időjárás figyelembe vételével a
tanórák lehetőleg a szabadtéren valósuljanak meg.
A tanulók szerezzenek alaposabb ismereteket és további
tapasztalatokat a szabadban
végzett testedzésről, sportokról, túrázásról, és a szabadban
történő gyakorlással szerezhető fizikai képességek és a jobb
egészségi állapot megszerzésének alapvető módjairól.
Épüljön be a tanulók mindennapi életébe a rendszeres szabadtéri önálló, balesetmentes
testedzés.
Úszás
Tartalom
Két választott úszásnem után
egy harmadik technika alapjainak elsajátítása.
Magasabb szintű kondícionális
képzés.
Vízbeugrások, rajttechnikák,
fordulások, vízből mentés.
Önvédelmi és küzdősportok
Tartalom
Küzdőfeladatok és játékok
párokban. Emelések, hordások
különböző testhelyzetekben.
Birkózás állásban. Grundbirkózó versenyek.
Felmérések
Tartalom
Motorikus tesztek:
- Cooper teszt
- Helyből távolugrás
- Hanyatfekvésből felülés
- Hasonfekvés törzsemelés
- Fekvőtámaszban karhajlítás
- Tömöttlabda dobás hátra

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Szívesen vállalják és edződje- Rendszeresen folytasson szanek hozzá a rendszeres szá- badtéri sporttevékenységet.
mukra megszokott szabadban
végzett testedzéshez, játékhoz.
A szabadban végzett rendszeres futás váljék számukra tudatos, örömöt adó tevékenységgé.
Ismerjék a szabadtéri testedzés
legfontosabb egészségügyi és
balesetvédelmi rendszabályait

Fejlesztési követelmények
A tanulók úszását jellemezze a
finomkoordináció, megfelelő
mozgásritmus,
gazdaságos
erőközlés képessége.
Legyenek képesek 1000-2000
m biztonságos leúszására kéthárom úszásnemben.

Minimális teljesítmény
Tudjon folyamatosan leúszni
400-500 m-t legalább egy
úszásnemben.
Fejlődjön állóképessége a másik két úszásnemben is (200300 m).

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Fejlődjön akaratuk, kitartásuk Szabályok betartása,
és egyéb erkölcsi tulajdonsága- részvétel.
ik.

Fejlesztési követelmények

aktív

Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.
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12. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 66
Tartalom:
 Rendgyakorlatok
 Gimnasztika és prevenció
 Atlétika
 Torna
 Testnevelés és sportjátékok
 Foglalkozások a szabadban
 Úszás
 Önvédelmi és küzdősportok
 Felmérések
Rendgyakorlatok
Tartalom
Fejlesztési követelmények
A testnevelésben alkalmazott Az alakiság célszerűségének
rendgyakorlatok teljes köre.
elfogadása.
A szervezett rendhez való tudatos alkalmazkodás.
Gimnasztika és prevenció
Tartalom
Az előző évfolyamok gimnasztikai és célgimnasztikai gyakorlatinak magasabb szintű
ismétlése, szükség szerinti
kiegészítése.
A kiinduló helyzeten kívül
legfeljebb 4-6 alapformát tartalmazó 2-4-8-16 ütemű játékos és határozott alapformájú
szabadés
kéziszergyakorlatok, valamint
páros és társas, illetve egyszerű pad- zsámoly- és bordásfalgyakorlatok teljes köre.
Kötélmászás
mászókulcsolással teljes magasságon (leányok) és függeszkedéssel (fiúk).
A lábboltozat süllyedését ellensúlyozó és boltozaterősítő
gyakorlatok.
Az egyoldalú terhelést megelőző és káros hatásait javító
gyakorlatok.
Légző- és relaxációs gyakorla-

Fejlesztési követelmények
Az önállóság szintjén tudják és
hajtsák végre a legfontosabb
helyzeteket és alapformákat,
ismerjék a gimnasztika alapvető szakkifejezéseit és vezényszavait.
Tudjanak 8-12 gimnasztikai
gyakorlattal önállóan is bemelegíteni, lazítani, erősíteni.
Kötélen mászni v. függeszkedni.

Minimális teljesítmény
Értse a rendgyakorlatok jelentőségét.
Fegyelmezetten tudja követni
az utasításokat.
Minimális teljesítmény
Tudjon 8-10 szabadgyakorlatot, kéziszergyakorlatot tervezni és bemutatni.

Ismerjék a deformitások megelőzésének gyakorlatait.
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Tartalom
tok.
Atlétika
Tartalom
Futásokat, ugrásokat, dobásokat speciálisan előkészítő és
célgyakorlatok.
Az előző évfolyamokban tanultak magasabb szintű ismétlése és szükség szerinti gyakorlása.
Futások:
A tanult rajtformák pontos,
célszerű alkalmazása.
Rövid távú vágtafutások.
Iramfutás (tempófutás) a táv
fokozatok növelésével, illetve
a táv ismételt lefutásával meghatározott pihenők beiktatásával.
Tartós futás.
Futás feladatokkal, akadályokkal, Átfutások akadályok felett.
Váltófutás.
Ugrások:
Magasugrás flopp technikával.
Távolugrás ollózó technikával.
Ötösugrás.
Dobások, lökések:
Járásból végrehajtott súlylökés.
Súlylökés becsúszással.
Súlylökés háttal felállásból
után- lépéssel, majd becsúszással.
Torna
Tartalom
Gimnasztikai formájú
előkészítő és a gyakorlatok.
Talajgyakorlat:
Alapállásból nyújtott ülésen
keresztül gurulóátfordulás hátra húzóállásba.
Fellendülés kézállásba (3 mp).
Kézenátfordulás, szabadátfordulások előre, segítségadással.
Szabadgyakorlat összeállítása

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Fejlesztési követelmények
Tudják és használják, hogyan
lehet a futásokat, ugrásokat és
dobásokat képességeik fejlesztésére felhasználni. Ismerkedjenek tapasztalati és elméleti
alapon az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjaival, a lendületszerzés célszerű
felhasználásával az izomelőfeszítések fontosságával a
teljesítmények növelésében.
Törekedjenek arra, hogy egyéni technikát alakítsanak ki.

Minimális teljesítmény
Javuljon futó-, ugró-, és dobóteljesítménye és technikája az
előző évfolyamokhoz képest

Fejlesztési követelmények
Ismerjék a tornamozgások
szerkezeti
hasonlóságának
tanulást segítő hatását. Legyenek képesek a tanult elemmel
önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok végrehajtására a választott szereken.
Érjék el a térbeli tájékozódás
és a mozgáspontosság fejlesztésében, hogy összetett nehéz

Minimális teljesítmény
Koordinációs készsége fejlődjön.
3-4 elem összekapcsolása,
kartartások, érintőjárás, hármas lépés.
Lendület előre-hátra, hátsó
függés.
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Tartalom
a tanult elemekből, folyamatosan.
Szekrényugrás: 4-5 részes
szekrényen az előző
évfolyamokban tanultak ismétlése és gyakorlása az elugrás
távolságának és az ugrás hoszszának és magasságának növelésével.
Szabadon választott ugrások:
kézen- és fejenátfordulások.
Gerenda (lányok):
Az eddig tanult elemek
ismétlése, gyakorlása.
5-6 elemből álló gyakorlatsor
bemutatása
Gyűrű (fiúk):
Az eddig tanult elemek ismétlése, gyakorlása.
3-4 elemből álló gyakorlatsor
bemutatása.
Testnevelés és sportjátékok
Tartalom
Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok.
A helyi adottságok, a tanulók
érdeklődése és a tanár irányultsága függvényében választott két sportjáték (kosárlabda, röplabda) technikai és
taktikai elemeinek tökéletesítése.
Ismerjék meg a csapatmunka
értékeinek felhasználását a
sportjátékok versenyszerű alkalmazásával.
A technikai és taktikai elemek
bővítése, a kezdeményező készség kialakítása, a változó
helyzetek gyors felismerése és
célszerű megoldása a sportjátékok iránti érdeklődés továbbfejlesztése érdekében. Szabadidős játékok.
Foglalkozások a szabadban
Tartalom

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
gyakorlatelem
végrehajtása
közben is koordináltan tudják
irányítani mozgásukat.
Tudjanak tájékozódni a különböző átfordulások közben és
statikus fejjel lefelé helyzetben.
Legyenek képesek a lendületet
az elemek végrehajtásánál felhasználni. Tudjanak lendületi
és erőelemeket összekapcsolni,
jellemezze a gyakorlataikat a
könnyed végrehajtás.

Fejlesztési követelmények
Alkalmazzák a tanult technikai
elemeket a kombinatív, taktikai, a tanulók csapaton belüli
helyük és helyzetük felismerésére.
Viselkedjenek sportszerűen, és
alkalmazzák a készség szintjén
a játékszabályokat.
Játék két, eddig tanult labdajátékból, a lényeges versenyszabályok betartásával.

Minimális teljesítmény
Legyen képes aktívan részt
venni egy sportjátékban.
Tudják alkalmazni az alapvető
technikai elemeket, és azok
taktikai alkalmazásában rejlő
fontosabb kombinációkat.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény
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Tartalom
Az iskola környezete és az
időjárás figyelembe vételével a
tanórák lehetőleg a szabadtéren valósuljanak meg.
A tanulók szerezzenek alaposabb ismereteket és további
tapasztalatokat a szabadban
végzett testedzésről, sportokról, túrázásról, és a szabadban
történő gyakorlással szerezhető fizikai képességek és a jobb
egészségi állapot megszerzésének alapvető módjairól.
Épüljön be a tanulók mindennapi életébe a rendszeres szabadtéri önálló, balesetmentes
testedzés.
Úszás
Tartalom
Két választott úszásnem után
egy harmadik technika alapjainak elsajátítása.
Magasabb szintű kondícionális
képzés.
Vízbeugrások, rajttechnikák,
fordulások, vízből mentés.
Önvédelmi és küzdősportok
Tartalom
Küzdőfeladatok és játékok
párokban. Emelések, hordások
különböző testhelyzetekben.
Birkózás állásban. Grundbirkózó versenyek.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Szívesen vállalják és edződje- Rendszeresen folytasson szanek hozzá a rendszeres szá- badtéri sporttevékenységet.
mukra megszokott szabadban
végzett testedzéshez, játékhoz.
A szabadban végzett rendszeres futás váljék számukra tudatos, örömöt adó tevékenységgé.
Ismerjék a szabadtéri testedzés
legfontosabb egészségügyi és
balesetvédelmi rendszabályait

Fejlesztési követelmények
A tanulók úszását jellemezze a
finomkoordináció, megfelelő
mozgásritmus,
gazdaságos
erőközlés képessége.
Legyenek képesek 1000-2000
m biztonságos leúszására kéthárom úszásnemben.

Minimális teljesítmény
Tudjon folyamatosan leúszni
400-500 m-t legalább egy
úszásnemben.
Fejlődjön állóképessége a másik két úszásnemben is (200300 m).

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Fejlődjön akaratuk, kitartásuk Szabályok betartása,
és egyéb erkölcsi tulajdonsága- részvétel.
ik.

Felmérések
Tartalom
Fejlesztési követelmények
Motorikus tesztek. Motorikus
tesztek:
- Cooper teszt
- Helyből távolugrás
- Hanyatfekvésből felülés
- Hasonfekvés törzsemelés
- Fekvőtámaszban karhajlítás
- Tömöttlabda dobás hátra

aktív

Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.
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XVII.
OSZTÁLYFŐNÖKI TEHETSÉGGONDOZÓ
TANTERVE
7-8. OSZTÁLY
Óraszám
Iskolai: 5-8.o. évi 37 óra 1 óra/hét
Cél
Az osztályfőnöki óra funkciói:
 a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, az önnevelés iránti igényük felkeltésében, személyiségük alakításában, életpályájukra való felkészítésükben,
 a szociális képességek (a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, az empátia, a tolerancia,
a kooperáció, a konfliktuskezelés stb. képességeinek) fejlesztése főként az osztályban
megélt saját élmények bázisán, távlatokban pedig a társadalomba való beilleszkedés
ill. szocializáció során
 szerepvállalás a tanulók iskolában és iskolán kívül szerzett élményeinek feldolgozásában, az ellentmondásos valóságban történő eligazodás segítésében, a felelős állampolgárrá nevelésben.
Tartalom
Az osztályfőnöki óra a pedagógus és osztálya együttlétének óratervben meghatározott intézményes kerete, amelynek jellege alapvetően különbözik a többi tanítási óráétól. Ez az óratípus
a későbbiekben körvonalazott funkcióit csak abban az esetben töltheti be, ha egy – gazdag
extracurriculumokkal telített – nevelési folyamat szerves részévé válik. A tanterv – az osztályfőnöki óra sajátos jellegéből adódóan – nem tartalmazhat követelményeket, hiszen ez a foglalkozási forma nem alkalmazható számonkérésre, a követelményteljesítés iskolai szokások
szerinti értékelésére.
Az osztályfőnöki óra tantervében szereplő tartalmak nem válthatnak ki más tantárgyakból
elemeket, nem mentesíthetnek tantárgyakat, nem alkalmazhatók hagyományos ismeretközvetítésre. Az osztályfőnök lehetősége ezúttal abban áll, hogy építve a tanítási órán elsajátítottakra, elmélyítse, aktualizálja, értékmozzanatokkal ruházza fel a meglévő tudásokat.
Jelen tanterv a NAT és a kerettanterv általános és részletes követelményei alapján kompetenciaterületenkénti csoportosításban jelöli ki az osztályfőnöki órák témaköreit és tartalmait.
Az egyes témakörökhöz rendelt fejlesztési célok:
1.

ÉNKÉP ÉS ÖNISMERET
 a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség fejlesztése, az
önálló döntéshez szükséges képességek kialakítása

2.

A TANULÁS TANÍTÁSA
 a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek,
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eljárások kialakítása valamennyi tantárgyban

3.

TÁRSAS KAPCSOLATOK
 készségek és képességek fejlesztése a tartalmas, harmonikus emberi kapcsolatok
kialakítására és ápolására

4.

KOMMUNIKÁCIÓ
 képesség a konfliktusok konstruktív módon történő kezelésére, a megélt konfliktusok hasznosítására az önismeret fejlesztésében, társas kapcsolatok minőségének
javításában
 az önfeltárás, a konfrontáció, s a mások segítéséhez szükséges képességek készségszintre emelése
 vitakultúra

5.

LELKI EGÉSZSÉG
 a lelki egészség (mentálhigiéné) iránti igény felkeltése, ennek kialakításához és
megőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása

6.

TESTI EGÉSZSÉG
 az egészségnek mint alapértéknek az elfogadása, az egészségmegőrzés igényének
felkeltése, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, készség és képesség ezek leküzdésére

7.

VISELKEDÉSKULTÚRA
 a mindennapi együttéléshez szükéges civilizációs szokások kialakulása
és megszilárdulása, az illemtan, erkölcs, etika alapszabályainak elsajátítása

8.

PÁLYAORIENTÁCIÓ
 képesség a szakmák és az általános iskolát követő iskolatípusok közötti tájékozódásban, az egyéni vágyaknak, törekvéseknek a lehetőségekkel történő összehangolására
 felkészülés a felnőttlét szerepeire

9.

JELENISMERET, HON- ÉS NÉPISMERET, EURÓPAI AZONOSSÁGTUDAT
 eligazodás (az életkoroknak megfelelően) a jelen társadalmi változásaiban, ellentmondásaiban
 nemzeti kultúránk nagy múltú értékeinek megismerése
 a tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit

10.
FELELŐS ÁLLAMPOLGÁR NEVELÉSE, AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA
DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS, GAZDASÁGI NEVELÉS
 a jogok és kötelességek ismerete az iskolában és a társadalomban, a demokráciának mint értéknek az elfogadása, közös szabályok, normák alkotásához és működtetéséhez szükséges szemlélet kialakulása, az általánosan érvényes normákhoz, a
kodifikált törvényekhez való konstruktív viszonyulás, igény és szándék a saját előítéletekkel való szembesülésre, ezek leküzdésére, illetve a másság elfogadására
11.
GLOBÁLIS PROBLÉMÁK, KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS
(5. osztálytól bevezethető, ajánlott: 7-8. osztályban)

514



12.

a világ problémái iránti egyéni felelősség belátása, a "gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan" gondolatának elfogadása, a kapcsolódó egyéni aktivitás terének
megtalálása, a világ dolgai iránti érdeklődés, a folyamatos tájékozódás iránti igény
felkeltése

AKTUALITÁSOK
 Az év során felmerülő problémák, események és konfliktusok megbeszélése.
 A hónapoknak megfelelő ünnepek, ünnepkörök osztálykeretű megbeszélése
 (Anyák napja, Húsvét, Karácsony, Mikulás stb, de az osztály szokásaitól függően
idetartozhat egymás születés vagy névnapjának megemlékezése is.)
 A magatartás és a szorgalom értékelése.
 A gyerekek egyéni problémáinak megbeszélése, a döntések mechanizmusa
 Mérlegelv a döntésekben.

7-8. OSZTÁLY
Óraszám: 37
1.
Önismeret
(min.: 2, max.: 3 óra)
 Akikre most a legjobban szeretnék hasonlítani: sztárok, tanárok, szülők vagy barátok
jellemének követése.
 Az utánzás és eredetiség különbsége.
 Pozitív-negatív, reális-irreális énkép.
 A helyes önismeretre alapozott törekvés a saját testi, lelki és társas szükségletek mértéktartó és harmonikus kielégítésére, a személyiség folyamatos karbantartására.
 Élettervek, karriertervek.
 Felelősség önnön személyiségünk, saját sorsunk alakításáért.
 Hit önmagunk erejében, önbecsülésre törekvés.
 A belső személyi autonómia kialakításának fontossága.
2.
A tanulás tanulása
(min.: 3, max.: 4 óra)
 Kudarcok a tanulásban, a kudarcok elviselése, okainak keresése, a saját felelősség
belátása. A kudarcok tanulságainak hasznosítása az önnevelésben.
 Az egészséges önbizalom, amabíció, céltudatosság.
 Az egészséges rivalizálás és a kíméletlen törtetés.
 Teljesítmény az iskolában, az iskolán kívül, vizsgán, versenyen.
 Tanulási stílusom megváltozása 5-6. osztály óta. (ld.: Tanulás tanulása 5-6. osztály).
 Tanulási tempó és hatékonyság kapcsolata.
3.
Társas kapcsolatok
(min.:2, max.:3 óra)
 Egyén és közösség:
 Az egyén és a közösség együttműködéséhez szükséges szabályok ismerete, szerepük
tisztázása (erkölcs, jog, törvények, szabályok, házirend stb).
 Az egyéni és a közösségi érdekek összefüggései, az érdekek egybeesése, ellentétei. A
közösségi és az egyéni érdek. Az érdekek képviselete, az érdekegyeztetés lehetőségei.
 Az egyéniség sajátos színei, felszínre hozásának lehetőségei és gátjai a közösségben.
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 A harmonikus társas kapcsolatok létrejöttéhez szükséges tulajdonságok, képességek
(kedvesség, figyelmesség, udvariasság, kímélet, tisztelet, méltányosság, tapintat, humor, tolerancia, empátia, segítőkészség, stb.
 Az iskolán és a családon kívüli kötődések (sportegyesület, pop együttesek, vallási bázisközösségek, szekták stb.), az ifjúsági szubkultúra hatásai: divat, beszédstílus, szabadidős programok, szokások, viselkedési formák.
 Szerelem, partnerkapcsolat A tartalmas, gazdagító partnerkapcsolat kialakulásának feltételei (önkéntesség, egyenrangúság tudata, egymásra figyelés, a partner érzelmi, viselkedési szokásainak elfogadása, alkalmazkodás, a birtoklási igény elutasítása és leküzdése önmagunkban, felelősség, őszinteség stb.) Hullámhegyek és hullámvölgyek a
tartós kapcsolatokban, veszekedés, konfliktusok. A kapcsolat megszakításának kulturált formái.
4. Kommunikáció
(min.:1, max.:3 óra)
 A korábbi években tanult kommunikációs lehetőségek készségszintre emelése: az
énnyelv használata az önfeltárásban és a konfrontációban, valamint a konfliktusok kezelésében. Az értő meghallgatás alkalmazása mások problémájának megoldáskeresésében.
 Konfliktusok:
 A rivalizálás személyiségfejlődést segítő, illetve gátlásokat okozó és konfliktusokat
eredményező formái. A másság elutasítása, bűnbakképzés; az egyén felelőssége e jelenségek kialakulásában, a kiközösítettek cselekvési tere és lehetőségei. Az agresszivitás mint társadalmi (és világ) jelenség. Az agresszivitás lehetséges okai (frusztráltság,
negatív minták, eltömegesedés stb). A demokrácia mint potenciális konfliktusforrás.
Az érdekek ütközése, érdekérvényesítés. Kompromisszum, konszenzus, vitakultúra,
tárgyalási technikák. Demokrácia az osztályban, az iskolában (közös szabályok alkotása és működtetése, diákönkormányzat, a hierarchikus struktúrák leépítése, a felelősség
megosztása és vállalása stb).
Megjegyzés
Szinte kizárólag gyakorlatokkal elsajátítható modul. A mindenki számára elérhető tapasztalatok miatt célszerű minél több páros gyakorlat alkalmazása.
5. Lelki egészség (mentálhigiéné)
(min.:1, max.:2 óra)
 Lelki életünk és jelenségeink meghatározói. Genetikai vagy környezeti meghatározottság.
 Hogyan jelzi szervezetem lelki problémáimat? ( a teljesítményzavarok, álmatlanság,
éjszakai felriadások, nyugtalanság, magánykeresés, depresszió, szökési vágyak, öngyilkossági gondolatok stb.)
 Megoldom vagy elfojtom a nehéznek tűnő feladatokat, problémákat?
 A megoldáskeresés jelentősége a további személyiségfejlődés érdekében. Nem számíthatjuk megoldásnak az alkoholba, drogba és egyéb szenvedélyekbe való menekülést.
 Hová fordulhatok segítségért a barátaimon, tanáraimon és a családomon kívül? (pszichológus, pszichiáter, drog-ambulanciák, stb.)
 Terapeutához járni nem szégyen, az ember teljesen természetes módon nem képes kívülálló személy nélkül egyes problémákat megoldani.
6. Veszélyek
(min.:10, max.:2 óra)
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 A drogok, az alkohol és a dohányzás káros hatásainak megjelenése testi szinten. Tünetek: nehéz légzés, szívverések, lassúság vagy kényszeres mozgás, gyengeség, fejfájás,
hányinger, szédülés, stb.
 Testi egészségünk megőrzése vagy visszanyerése.
 A betegségek elkerülésének lehetőségei. Összefüggések megláttatása a lelki egészség,
a tiszta környezet, a higiénikus és praktikus öltözködés valamint a rendszeres testmozgás között. Felelősség saját testünkért.
Szexuális kultúra :
 az önkielégítés mint természetes jelenség és mint örömpótlék, sajátos menekülés
 a petting szerepe az egyén pszichoszexuális fejlődésében
 a szexuális élet megkezdése, biológiai és erkölcsi szempontok, felelősségvállalás
egymás iránt
 a fogamzásgátlás módjai és kockázatuk
 a gyakran váltogatott partnerkapcsolatok konfliktusai, veszélyei (telítődés, sekélyesség, fertőzésveszély)
 az abortusz körüli viták (mikor kezdődik az élet?)
 Az "optimális családtervezés” lehetősége – szexuális rendellenességek, devianciák,
homoszexualitás.
 A nemi betegségek és a nemi magatartás összefüggései.
 Az AIDS.
7. Viselkedéskultúra
(min.: 2, max. 3 óra
 Közlekedési kultúra. Tájékozódás ismeretlen városokban, országokban.
 A közlekedési szabályok ismerete. Magatartási követelmények itthon és külföldön.
 A közlekedési balesetek megelőzése, segítségnyújtás a balesetet szenvedőknek. A közlekedési szabályok megszegésének, balesetokozásnak hatósági és jogi következményei.
 A kulturált viselkedés szabályai a munkahelyen. Álláskeresés, munkábaállás, bemutatkozás, kapcsolat idősebb kollégákkal. A kulturált vállalkozói magatartás.(Elsősorban azok kedvéért, akik szakképzésükkel párhuzamosan rendszeres gyakorlaton vesznek részt munkahelyeken.)
 Vendégségben barátodnál, barátnődnél.
 A meglepetések, kedvességek jelentősége a kapcsolatokban és illemtanuk.
 A tapintatról...
 A kapcsolatteremtés lehetőségei. Ki mit választ ezekben a helyzetekben és miért?
 Viselkedési szokások temetésen. A gyász, a részvétnyilvánítás illemtana.
8. Pályaorientáció
(min.:2, max.:4 óra)
 A továbbtanulási lehetőségek pontos megismerése. Iskolák, iskolatipusok közötti tájékozódás.
 Az egyes iskolákon belüli lehetőségek megismerése, úgy a szakosodás, mint
atovábbtanulási lehetőségek (felsőfokú intézmények felé) terén.
 A felvételi szempontjából leglényegesebb tantárgyak kiemelése, az azokhoz tartozó
szakismeretek megerősítése.
 A felvételi mint az első nagy megmérettetés. Viselkedés vizsgahelyzetben. A jó benyomáskeltés.
 Döntés. Ki dönt továbbtanulásom ügyében? Mérlegelv használata.
 A továbbtanulás mint egy hosszútávú gondolkodás része. Sohasem csak a "most" állapot a fontos, a célok legyenek hosszútávúak.
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 Az élethossziglani tanulás. Minden szakember kénytelen követni a tudomány és a
technika újításait (elsősorban munka mellett végzett tanfolyamok, posztgraduális képzések keretében) ha szeretne megmaradni a munkaerőpiacon ismereteivel vagy az általa megtermelt áru, munkadarab minőségével.
 Nyugati minta a munkanélküliség elkerülésére. Több szakma, több esély.
9.
Jelenismeret, hon- és népismeret, európai azonosságtudat
(min.:1, max.:3 óra)
 Hová tart ma Magyarország? Az európai integráció jelentése, jelentősége.
 A tőke, a szolgáltatások, az áru és a személyi szabadforgalom az uniós tagállamok között. Az Európai Unió 15 tagállama. A csatlakozás haszna hazánk számára. Elvárások
hazánk felé a csatlakozás érdekében.
 Az ENSZ, a NATO betűszavak jelentése, tagságunk jelentősége.
 Többpártrendszer Magyarországon.
 A boldoguló ember tulajdonságai a XXI. sz. elején.
 Vallás és társadalom. Egyház, gyülekezet, szekta. A szekták veszélye a fiatalokra. A
tagtoborzás "mézesmadzag effektusa".
10.
Felelős állampolgár nevelése
(min.:1, max.:2 óra)
 Szűkebb pátriánk múltja, hagyományai, jelen problémái
 A haza közösségteremtő alkotóelemei: a nyelv, a táj, a kultúra, a történelem, a nemzeti
szimbólumok, ünnepek, szokások, közös távlatok
 A múlt és a jelen kapcsolata. A hagyományok előremutató és visszahúzó szerepe.
Nemzeti sorsfordulóink. A történelmi események, személyiségek megítélésének korszakonkénti változásai. Történelmi kudarcaink időszerű tanulságai.
 Hazánk jelenlegi állapota és belátható jövője. A rendszerváltás óta eltelt időszak tapasztalatai. Pluralizmus, többpártrendszer, parlamenti demokrácia.
 Gazdasági változások, privatizáció, vállalkozások, munkanélküliség.
 Közvélemény, közhangulat.
 Ki hogyan éli/élte meg az elmúlt éveket?
 Gyermekbűnözések, felnőttbűnözések. Büntetőeljárások Magyarországon.
 (min.:1, max.:2 óra)
 Szűkebb pátriánk múltja, hagyományai, jelen problémái
 A haza közösségteremtő alkotóelemei: a nyelv, a táj, a kultúra, a történelem, a nemzeti
szimbólumok, ünnepek, szokások, közös távlatok
 A múlt és a jelen kapcsolata. A hagyományok előremutató és visszahúzó szerepe.
Nemzeti sorsfordulóink. A történelmi események, személyiségek megítélésének korszakonkénti változásai. Történelmi kudarcaink időszerű tanulságai.
 Hazánk jelenlegi állapota és belátható jövője. A rendszerváltás óta eltelt időszak tapasztalatai. Pluralizmus, többpártrendszer, parlamenti demokrácia.
 Gazdasági változások, privatizáció, vállalkozások, munkanélküliség.
 Közvélemény, közhangulat.
 Ki hogyan éli/élte meg az elmúlt éveket?
 Gyermekbűnözések, felnőttbűnözések. Büntetőeljárások Magyarországon.
Megjegyzés
E témakör kapcsán megkísérelhetjük felszínre hozni a diákok gondolatait, érzéseit a jelen időszerű eseményeiről, ellentmondásos történéseiről, jelenségeiről. Az egyetlen hivatalos világnézet hegemóniájának megszűnésével, a pluralizmus legitimizációjával eltűntek a politikai,
világnézeti kérdéseket érintő elvárt válaszok, s a felmerülő témákról zajló viták az egymással
eltérő nézetek ütköztetését, a saját álláspont kialakítását segíthetik.
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11. Globális problémák
(min.: 1, max.: 2 óra)
 A természeti környezet, az ökológiai egyensúly védelme.
 A szűkebb és tágabb környezetünkben megnyilvánuló agresszivitás elleni fellépés.
 Felelősségvállalás a jövendő generációk sorsáért.
 A világon létező különböző nemzetek egyenjogúságának elismerése, egyetemes emberi jogok.
 A háború és béke kérdése a XX. század végén.
Megjegyzés
Az előző két témakörhöz hasonlóan ezúttal is a tanórákon felmerülő problémák és az aktuális
eseményekhez kapcsolódóan felmerülő kérdések köré célszerű elrendezni a tematikát tág teret
hagyva a tanulók önálló véleményének.
12. Aktualitások
(min.: 6, max.: 20 óra)
 Az osztályban felmerülő közösségi vagy egyéni gondok, problémák megbeszélése.
 Az aktuális iskolai vagy osztálykeretben megrendezésre kerülő eseményekre való felkészülés, pl.: osztálykirándulás, fellépések stb. (az ötletek megbeszélésétől a szervező
és gyűjtő munkán keresztül a próbákig vagy végrehajtásig).
 A magatartás, szorgalom értékelése (havonta) ill. az iskolai teljesítmény értékelése (félévente).

9. ÉVFOLYAM
heti 1 óra, évi 37 óra
Témakörök
Javasolt óraterv

1.
2.
3.
4.

A mindennapi érintkezés kultúrája
A tanulás tanulása
Szabadidő-kultúra
Egészségkultúra
 Önismeret
 Emberi kapcsolatok
 Egészséges életmód
5. Munkakultúra
6. Környezetkultúra
7. Helyismeret
Összesen:

kb. 5 óra
kb. 4 óra
kb. 5 óra
kb. 2 óra
kb. 2 óra
kb. 3 óra
kb.10 óra
kb. 3 óra
kb. 3 óra
37 óra

Tartalom
Szervezési feladatok
 A tanévkezdés tennivalói.
 A házirend ismertetése, a tanulók jogai, kötelességei, a magatartás- szorgalom minősítésének elvei.
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Az iskola hagyományai, szokásai.
Az ellenőrző könyv: tartalmazzon naprakész, tényleges információkat. Kulturálódási lehetőségek az iskolán belül / mozi-, színház-, könyvtárlátogatás/.
Tanórán kívüli programok / elsősavató, klubdélután, osztálykirándulás stb. / előkészítése, megszervezése.
Első, második félév végén a magatartás-szorgalom értékelése.
Félévi értesítők kiosztása, az első félév tanulmányi munkájának értékelése Tanév
végén az éves munka értékelése, lezárása

A mindennapi érintkezés kultúrája
Cél: A mindennapi érintkezés társadalmilag elfogadott szabályainak bemutatása, szokásainak
kialakítása.
Javasolt témák





mindennapi kommunikáció: köszönések, megszólítások, ismerkedés, bemutatás,
bemutatkozás
a társalgás szabályai társaságban, udvariassági formulák
generációs különbségek a viselkedéskultúrában,
illemszabályok jellegzetes helyzetekben

Javasolt módszerek




szerepjáték
irodalmi vagy filmanyag segítségével
csoportfoglalkozás keretében

Egészségkultúra
a. Önismeret
Cél: a tanulók önismeretének továbbfejlesztése, a tanulók önismereti képének bővítése az énegyensúly fogalmával
Tartalom






hogyan látjuk önmagunkat, hogyan látnak minket mások
az én-egyensúly fogalmának megismerése/ az én-egyensúly a személyiség önmagához, feladataihoz és kapcsolataihoz való viszonyát jelenti/
becslés a személyiség én - feladat - kapcsolat viszonyaira
énegyensúly-kérdőív kitöltés
a kérdőív kitöltése és értelmezése, az én-egyensúly becslési és a kérdőív eredményeinek az összevetése

Javasolt módszerek




önismereti tréning
a tanár ismerje a BASS személyiségleltár kérdőívet, vagy szakember bevonása
segédletek / BASS kérdőív, értékelő sablon/

b. Emberi kapcsolatok
Cél: az emberi viselkedés alapvető törvényszerűségeinek, és a magatartás etikai követelményeinek, a konfliktuskezelés lehetőségeinek a megismerése.
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Tartalom





társas kapcsolatok az osztályban
az együttes élmények, konfliktusok tanulók és tanulócsoportok között
a konfliktus mint az emberi életben elkerülhetetlen és hasznosítható jelenség
konstruktív konfliktuskezelés módszere

Javasolt módszerek





az önismeret fejlesztési tréninggel összekapcsolva közös témafeldolgozás
tanulók egyéni, megélt tapasztalatai alapján
csoportfoglalkozás keretében
szociometriai vizsgálat eredménye alapján

c. Egészséges életmód
Cél: Az egészségnek mint alapértéknek az elfogadtatása, az egészségkárosító táplálkozási
szokások megelőzése, illetve leküzdése, helyes életvitel, megfelelő higiénés és aktív szabadidős szokások kialakítása
Tartalom













népességünk egészségi állapotának és egészséget befolyásoló szokásainak ismerete
felnőtt népesség, gyermekek egészségi állapota megbetegedési, halálozási adatok,
demográfiai adatok
táplálkozási betegségek / anorexia, bulímia /
higiénés szokások
szabadidős szokások I sport, hobbi, televízió, videó, számítógép, csavargás stb.
a televíziózás, videózás, számítógép szerepe életünkben, ezek előnyös hátrányos
oldalai
életmód, egészségmagatartás mint az egészséget kedvezően
vagy kedvezőtlenül befolyásoló szokások együttese
mozgás, táplálkozás, élvezeti szerek valamint a
gyógyszerek fogyasztásának módja, gyakorisága
a táplálkozás mint az egészségmegőrzés egyik leglényegesebb eleme
étkezések fontossága, a különböző élelmiszerek fogyasztásának helyes

Javasolt módszerek




statisztikai adatok felhasználása,
ÁNTSZ, iskola egészségügy munkatársának meghívása,
újságcikkek feldolgozása

Munkakultúra
A munka és a technika szükségessége, jelentősége és szerepe az emberi életben, haszna és
veszélyei: a fenntartható fejlődés gondolata
A mesterséges környezet
 A mesterséges környezet jellemzése, jelenségeinek vizsgálata, elemzése a rendeltetés, a környezetvédelem és a technológia szempontjai szerint.
 A termelés, a technológiák és a mesterséges környezet állapota, változásai kapcsolatának elemzése.
 A foglalkozások és a mesterséges környezet kapcsolatrendszere
 A technika feladata, az emberi szükségletekből adódó technikai problémák megoldása
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A pályák rendszerezése és osztályozása. A munka szerepe az életben. A technikai
innováció és a találmány fogalma, az eredeti gondolkodás szerepének belátása.
Az ember, a társadalom, a természet és a technika kapcsolatrendszere
A fenntartható fejlődés gondolatának megismerése és felismerése a környezetben,
a felelősségteljes munka örömének és szépségének felismerése. A hagyományos és
a modern pályák.
A környezet használata, élet a környezetben
A szép emberi környezet szakszerű, felelős használatának élvezete.

Környezetkultúra
Cél: elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását. A tanuló ismerje fel,
hogy a világ és benne saját jövőnk is döntően környezettel kapcsolatos magatartásunk függvénye.
Tartalom








a hazai környezet állapota, a Földünk állapota
az emberi környezet hatása az ökoszisztémára, és az emberi szervezetre
a káros folyamatok kialakulásának lehetőségei, a környezeti ártalmak
a Föld népességének alakulása, jellemző tendenciák a fejlett és
fejlődő világban, a környezetterhelés és a népesedés összefüggése
a hulladék fogalma, fajtái, hulladékhasznosítás
szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladék fogalma

Javasolt módszerek
"Zöldköznapi kalauz" című könyv feldolgozása, "szemét-kérdőív" kitöltése, feldolgozása,
hulladékgyűjtés a környéken, környezetvédelmi vetélkedő
Helyismeret
Cél: a tanulók ismerjék meg a város történelmét, nevezetességeit, a helység kulturális és művelődési lehetőségeit, tudják, merre találhatók a legfontosabb közintézmények, legyenek élményszerű tapasztalataik Debrecen kulturális életével kapcsolatban.
Tartalom












Debrecen szerepe az ország történelmében, az ehhez kapcsolódó
történelmi nevezetességek
irodalmi nevezetességek a városban
iskolánk névadója és a hozzá kapcsolódó nevezetességek
utcanevek eredete
közintézmények, oktatási intézmények /egyetemek, főiskolák /
kulturális és szabadidő-eltöltési lehetőségek a városban
hazai és nemzetközi kulturális események, rendezvények
ipari létesítmények a városban
közlekedés a városban
Debrecen környéke

Javasolt módszerek


közös séta, múzeumlátogatás, helyismereti kiadványok feldolgozása, gyűjtések
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10. ÉVFOLYAM
Heti 1 óra, évi 37 óra
Témakörök
Javasolt óraterv
1) Egészségkultúra kb. 8 óra
a) Önismeret (kb. 2 óra)
b) Társas kapcsolatok (kb. 2 óra)
c) Egészséges életmód (kb. 4 óra)
2) Környezetvédelem kb. 5 óra
3) Biztonságkultúra kb. 3 óra
4) Gazdálkodási kultúra kb. 4 óra
5) Fogyasztói kultúra kb. 4 óra
6) Munkakultúra kb. 8 óra
7) Pályaorientáció kb. 5 óra
Összesen: 37 óra
Egészségkultúra
a. Önismeret
Cél: A tanulók önismeretének továbbfejlesztése, az önismereti kép bővítése a szociális intelligencia fogalmával
Javasolt témák








a szociális intelligencia fogalomrendszerének a megismerése
a társas helyzetben tanúsított viselkedés
a másik ember érzelmi állapotának felismerése
a viselkedés igaz vagy hamis voltának felismerése
a humorérzék
SIT kérdőív kitöltése, kiértékelése és értelmezése
a szociális intelligencia és a személyiség összefüggései

Javasolt módszerek




segédletek/ SIT kérdőív, értékelő sablon , értelmezési szempontok/ felhasználása
a tanár ismerje a SIT kérdőívet, legyen tapasztalata az értékelésben, készítse el saját SIT kérdőívét
szakember felkérése

b. Társas kapcsolatok
Cél: A család mint az egyén első számú mikroközössége elvének megértése, a család harmonikus életvitelének megtervezésére, megszervezésére való felkészítés
Javasolt témák





a család történelmileg kialakult funkciói
a többgenerációs családok tagjainak sajátos problémái, ezek kezelése
a serdülő sajátos szerepe a családban, felelőssége a család légköréért
a családi élet zavarai
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a csonka család problémái

Javasolt módszerek


beszélgetés kiscsoportban és osztályszinten, a beszélgetést problémafelvetés előzze meg/ a tanulói élmények, kérdőívek, szociometriai vizsgálatok/

c. Egészséges életmód
Cél: A lelki folyamatok megismerése, az ösztönös és a tudatos cselekvés közötti különbség
felismerése, lássák a tanulók lelki egészség fontosságát.A. tanuló tanuljon meg védekezni a
stressz káros hatásai ellen. A személyiségfejlesztés mentálhigiénés feltételének kialakítása, a
korosztályt veszélyeztető szenvedélybetegségekkel szembeni ellenállóképesség erősítése.
A tanuló ismerje meg a legfontosabb betegségek főbb tüneteit, a megelőzés módjait, a legfontosabb és legkorszerűbb gyógymódokat. A tanuló ismerje fel a káros szenvedélyek szerepét az
életminőség romlásában.
Javasolt témák

































mentálhigiéné
ösztönök, érzékelés, észlelés, cselekvés
emlékezés, képzelet, érzések, érzelmek
szorongás, a stressz, a feszültség és a fáradtság oldásának technikái
a megfelelő konfliktuskezelés, mint a lelki egészség feltétele
a megfelelő mentálhigiénés állapot, mint az eredményes konfliktuskezelés feltétele
a kamaszkor , mint a személyiség kialakulásának döntő szakasza
életkori problémák: feszültségek, önállóvá válás, konfliktusok szülőkkel, tanárokkal
önnevelési készség és stratégia
a lelki problémák és a szenvedélybetegségek kialakulásának összefüggése
egészségkárosító szokások, szenvedélyek
a betegségek tünetei
a láz nem ellenség, a lázcsillapítás lehetőségei
a megfázás a köhögés
a hasfájás, a hasmenés
a kiütések
az eszméletvesztés
a család genetikai terheltsége
az érelmeszesedésről: "Minden ember olyan idős, mint az érrendszere."
a szív és érrendszeri betegségek összefüggése az emberi civilizációval
a rák
a sebészet
a légzőrendszer
a szem és védelme
bőrgyógyászati alapismeretek
házi patika
a nyár veszélyei
antihumánus szenvedélyek
a drog fogalma, a legális és illegális drogok
legális drogok: dohányzás - aktív és passzív dohányzás
a dohányzás szerepe a betegségek kialakulásában
légzésszervi betegségek
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szív- és érrendszeri betegségek
fekélybetegségek
a rák / egyéb rákkeltő tényezők/
a dohányzás szerepe az utódok életében
a túlzott italfogyasztás
a fiatalok és a felnőttek italfogyasztása
az alkohol, mint legális drog
a túlzott italfogyasztás következményei, az alkoholizmus, mint betegség,
az alkoholizmus, mint a családi élet megrontója
a koffein és hatása az emberi szervezetre
a túlzott koffeinfogyasztás következményei
a leszokás módjai
az önbelátás
a kiegyensúlyozott lelkiállapot
a környezet segítő ereje
a gyógyszeres kezelés

Javasolt módszerek








önálló témaként feldolgozva: önként vállalkozó tanulók segítségével
irodalmi vagy filmanyag feldolgozása
igény szerint szakpedagógus vagy pszichológus előadása és tréningje
az ÁNTSZ, illetve iskola egészségügy szakemberének meghívása
kortárs egészségnevelők bevonása, "Alapvető egészségfejlesztési ismeretek" c. tanári segédanyag / OM kiadvány / feldolgozása
külső szakértők / mentálhigiénikus, drogambulancia munkatárs, szociológus/ hívása, közös megoldáskeresés
mentálhigiénikus, drogambulancia munkatárs, szociológus hívása, közös megoldáskeresés

Környezetkultúra
Cél: A tanuló ismerje föl konkrét hazai példákon keresztül a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit, váljanak érzékennyé környezetük állapota
iránt.
Tartalom









a levegő porszennyeződésének hatásai az élővilágra / növény, állat, ember/
védekezési lehetőségek a porszennyezés és a virágpor okozta betegségek ellen /
parlagfű hatásai, irtása /
Debrecenben lévő mérőállomások
a savas eső környezetkárosító hatásai, védekezés a savas eső okozta károk ellen
A S02 gáz csökkentésének lehetőségei az emberi tevékenységhez kapcsolódóan
ólomszennyezés - Kettő vagy négy keréken?
az ólomszennyezés egészségre gyakorolt hatása, csökkentés lehetőségei
a környezetünkben található zajok forrásai, hatásuk az emberi egészségre.

Javasolt módszerek




előadó hívása,
környezetvédelmi filmek felhasználása,
újságcikkek hírek feldolgozása.
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Munkakultúra
Dokumentum-ismeret (tárgy, könyv, hálózati dokumentum)
A munkához szükséges kézikönyvek, ismeretterjesztő művek, folyóiratok, multimédiás információk kiválasztása. A technikai megoldások megismerése (pl. a mindennapi környezetben, kereskedelmi katalógusban, helytörténeti gyűjteményben). A munkához szükséges információk rendszerezése egyéni igény szerint.
Pályaorientáció
Cél: Az egyéni vágyaknak és törekvéseknek a lehetőségekkel történő összehangolása. A tanulók valós körülmények között ismerjenek meg néhány szakmát, foglalkozást, ismerjenek meg
egy érdekes foglalkozás nyújtotta életpályát.
Tartalom

















közös döntés a tanulókkal arról, hogy milyen munkahelyet, üzemet, céget látogatunk meg
tájékoztatás a cég filozófiájáról, termékeiről, üzletpolitikájáról
a konkrét munkahely, munkatevékenység megtekintése, legyen lehetőségük a tanulóknak arra, hogy beszélgessenek az ott dolgozó emberekkel a munkájukról
a megismert munkakörökre, szakmákra követelménylapok kitöltése
a látottak, tapasztaltak megbeszélése, értékelése
önként jelentkezés alapján 2-3 tanuló vállalhatja, hogy riportot ír a látogatás tapasztalatairól az iskolaújság, iskolarádió számára
csoportos interjú a közösen választott érdekes szakma képviselőjével I a beszélgetést vegyék magnóra vagy videóra/
az interjú során kapjanak válasz olyan kérdésekre, mint
mikor döntötte el, hogy ezt a szakmát választja és miért
milyen szakmák érdekelték még
hová járt iskolába milyen emlékei vannak az iskoláról
hol dolgozott, milyen volt az életútja
milyen életformát biztosít számára az a foglalkozás
sikerei, kudarcai, hogyan vélekedik ezekről
örülne-e, ha gyermeke ezt a szakmát választaná és miért - a meghívott személy legyen jó előadó, hozzon dokumentumokat az életéről
készülhet írásbeli beszámoló, riport az élményről az iskolaújság rádió, archívum
számára

Javasolt módszerek




a meglátogatandó munkahely, cég körültekintő kiválasztása, egyeztetés az adott
intézménnyel
a szervezési munkákba , illetve az interjú készítésébe a szülők bevonása
pályaorientációs szakember segítségét kérni pl. a követelmény lap készítéséhez

11. ÉVFOLYAM
heti 1óra, évi 37óra
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Témakörök
Javasolt óraterv
1. Egészségkultúra kb. 14 óra
a. Önismeret (kb. 4 óra)
b. Társas kapcsolatok (kb. 4 óra)
c. Egészséges életmód (kb. 6 óra)
2. Környezetkultúra kb. 4 óra
3. Munkakultúra kb. 5 óra
4. Pályaorientáció kb. 6 óra
5. Gazdálkodáskultúra kb. 4 óra
6. Fogyasztói kultúra kb. 4 óra
7. Összesen: 37 óra
Egészségkultúra
a. Önismeret
Cél: A komplex önismereti kép kialakítása a megismert részfaktorok eredményeinek ismeretében.
Tartalom






az előzmények, vagyis az én-egyensúly és a kérdőívek tapasztalatainak felelevenítése
A különböző technikákkal kialakított önismereti kép ÉN/FÉNY/KÉP-be rendezése
Milyen vagyok? — önjellemzés elkészítése írásban
Az önjellemzések összekeverése, név nélküli felolvasása és tippelés arra, ki lehet
az ÉN/FÉNY/KÉP mögött
Az önjellemzések közös értékelése

Javasolt módszerek


Az osztályfőnök hívja meg a gyerekeket jól ismerő kollegáját vagy az iskolapszichológust

b. Társas kapcsolatok
Cél: készség és képesség a harmonikus, tartalmas emberi kapcsolatok kialakítására és ápolására, képesség a konfliktusok hasznosítására a társas kapcsolatok minőségének javításában.
Javasolt témák







egyén és közösség együttműködéséhez szükséges szabályozók ismerete
egyén és közösség érdekeinek összefüggései
a rivalizálás a személyiség fejlődését segítő illetve gátlásokat okozó és konfliktusokat eredményező formái
a másság elutasítása , bűnbakkeresés
a kiközösítettek cselekvési tere
agresszivitás mint társadalmi jelenség

Javasolt módszer


aktuális személyhez kapcsolódó esemény feldolgozása / újság, rádió, televízió hír /
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c. Egészséges életmód
Cél: a tanuló ismerje meg a kábítószer fogyasztás mechanizmusát, ismerje meg az illegális
drogok élettani, egészségromboló hatásait. A tanuló ismerje meg a biológiai és erkölcsi szempontból helyes szexuális kultúra alapelveit, jellemzőit. A tanuló ismerje fel önnön felelősségét
egészsége megőrzéséért, életminősége alakításáért.
Tartalom




























kábítószer fogyasztás okai
a gyermekkori hatások, családi minták
a szülők legális fogyasztásának gyakorlata és problémamegoldó jellege
gyógyszerkérdés
szélsőséges nevelési formák / autoriter szülői magatartás, ellenőrzés hiánya
a kortárs csoport, a baráti környezet mint másik jelentős befolyásoló erő
a csoportnyomás jelensége
az iskola szerepe
társtalanság, magány személyiségfejlődési problémákat okozó szerepe a hozzászokás
a függőség, a függőség kezelési lehetőségei
az egyes drogok hatása
az opiátok / pl. heroin /
a stimulánsok
a hallucinogének
a szerves oldószerek
a droghasználók szótára
a drogambulanciák és segélyszolgálatok
a szexualitás fogalma
a szerelem és szexualitás mint összetartozó fogalmak
a szexualitás örömszerző és célorientált jellege
a pszichoszexuális fejlődés szakaszai a születéstől az ifjúkorig - a férfi és a női
nemi szervek és a fogamzás
a fogamzásgátlás - felelősségvállalás és megelőzés
a fogamzásgátlás hagyományos lehetőségei
a természetes fogamzásgátlás lehetőségei
terhességmegszakítás
a gyermekvállalás
az egészséges életmód a fogamzásra való felkészülésben

Javasolt módszerek


az OM "Mielőtt..." című oktatófilmjének interaktív feldolgozása, drogambulanciamunkatárs meghívása, beszélgetés kigyógyult szenvedélybeteggel, szexuálisfelvilágosító film megtekintése, feldolgozása

Környezetkultúra
Cél: a tanuló környezettudatos magatartásának kialakítása, ismerje fel a társadalmi-gazdasági
modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.
Tartalom


víz, ivóvizünk tisztasága, minősége, vízszennyezés
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megújuló energiaforrások (nap-, szél-, vízenergia), ezek globális felhasználása
Földünkön
energiatakarékossági szempontok a mindennapi életünkben
talajszennyezés
Globális felmelegedés - üvegházhatás és következményei

Javasolt módszerek
"Zöldköznapi kalauz" című könyv, előadó hívása
Munkakultúra
Az alkotás folyamata, a gyakorlati probléma-felismerési és problémamegoldó folyamat részei
1. Probléma-felismerés
Problémaérzékenység, probléma-felismerés, az emberi problémák és a technikai lehetőségek
feltárása
A társadalmi, a természeti és a technikai környezet megfigyelése alapján egy probléma azonosítása. A társadalmi szükségletek és a technikai lehetőségek közötti különbség felmérése. Az
egyén szerepe, felelősségvállalása a probléma felismerésében.
A problémahelyzet szabatos meghatározása szóban és írásban, szükség szerint rajzban. Előfordulási gyakoriság különböző munkakörökben, foglalkozásokban.
2.Tervezés
Egyszerű termék vagy szolgáltatás gyártási és értékesítési tervének elkészítése írásban és vizuálisan. A rendeltetésnek, a felhasználó ízlésének, valamint a készítési eljárásnak, a választott anyagnak és a szerkezetnek megfelelő megoldás megtervezése. A feladat előfordulásának
lehetősége pályakörökben, konkrét pályákon, foglalkozásokban.
Kommunikáció: a terv megjelenítése, szóban, írásban, rajzban, anyagban
A terv, elképzelés értékelése, megfeleltetése az igénynek és a lehetőségeknek
3. Konstruálás, kivitelezés
(Tárgyak, modellek, szerkezetek és agrotechnikai eljárások, háztartás- és egészségtani megoldások)
A terv megvalósítása anyagban, térben
Kommunikációs képesség
(szövegértés, rajzolvasás)
A terv gondolatának megértése, illetve megjelenítése szóban, tervrajzban, írásban és kész
tárgyban vagy működő modellben. A feladatok kapcsolása anyagokhoz, eszközökhöz, a jellemző munkamód meghatározása.
Ítélőképesség az alkotófolyamat minden pontján
Konstruáló képesség, eszközhasználat, ügyesség
Ismeretek
(anyag, szerkezet, technológia, forma, funkció)
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Szervezőkészség
4. A tevékenység és eredményének értékelése
(Szempontok és eljárások saját és mások munkájának eredményességére és káros következményeire vonatkozóan)
Magatartásformák
Tudatos alkotói, befogadói (fogyasztói) és környezettudatos magatartás. Önellenőrzés. Egymás értékelése csoportmunka során. Az önértékelés szerepének megismerése a különböző
pályákon különböző beosztásokban. A viselkedéskultúra, etikett, protokoll szerepének megismerése a mindennapi érvényesülésben.
Képességek
Tudatos alkotó-, kritikai, megfigyelő-, ítélő- és kommunikációs képességek szerepe az alkotóés elemző folyamatban. A konfliktuskezelés technikáinak alkalmazása. Önszabályozás. A
domináns képességek és a pálya kiválasztásának kapcsolata.
Készségek, jártasságok
A középfokú munkavégzéshez szükséges kézügyesség, eszközhasználati jártasság
Az anyagminőség iránti érzék, formaérzék, szerkezetválasztási jártasság kialakítása, készség a
gazdaságosság becslésére. Az elméleti és gyakorlati készségek kapcsolata a konkrét pályához
viszonyítva.
Ismeret, megismerés
Emberi szükségletek és a technikai lehetőségek közötti kapcsolat felhasználása a munkában.
A rendeltetés, a jelentés (forma), az anyag, a szerkezet, a technológia és a gazdaságosság fogalmának értelemszerű alkalmazása. Konkrét pályák tartalmának összehasonlítása.
Ítélőképesség, döntésképesség
A mű funkcionális és formai megfelelésének, az eljárás célszerűségének és gazdaságosságának, továbbá a helyes anyaghasználatnak és szerkezetválasztásnak a megítélése tudatos elemzés alapján. Az eredmény és a mellékhatások mérlegelése. A személyes siker, a felelősség
megfogalmazása.
Pályaorientáció
Cél: A tanulók ismerjék meg minél szélesebb körben azoknak a pályáknak a követelményrendszerét, amit választani szándékoznak. Kapjanak tájékoztatást arról, hol lehet továbbtanulni, milyen alternatív utakon lehet eljutni a kívánt szakmákhoz. A pályaválasztási döntés megbeszélése.
Tartalom








a tanulók által választani kívánt pályák követelményrendszere
a választandó felsőoktatási intézmények követelményei
alternatív lehetőségek
a bizonytalankodó tanulók és szüleik irányítása a pályaválasztási intézetbe
követelménylap kitöltése a választandó pályára vonatkozóan
a csoport az osztályfőnök segítségével beszélje meg a tanuló pályaválasztási döntését, közösen mérlegelje, hogy a tanuló képessége, személyisége mennyiben mutat megfelelést vagy nem megfelelést
mérlegeljék, milyen további lehetőségek állnak még nyitva a tanuló előtt
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Javasolt módszerek



célszerű pályaválasztási szakembert hívni, akit előzőleg tájékoztat a pedagógus az
érdeklődési irányokról
segédletek: a lehetséges pályák, szakmák pályaprofilja, iskolák jegyzéke, felvételi
követelményeik, tanulmányi feltételek napra készen, pályakövetelmény lap

12. ÉVFOLYAM
heti 1, évi 32 óra
Témakörök
Javasolt óraterv
1. Egészségkultúra

a.
b.

Társas kapcsolatok kb. 4 óra
Egészséges életmód kb. 4 óra

2. Környezetkultúra
3. Pályaorientáció
4. Munkakultúra
5. Gazdálkodói kultúra
6. Szervezési feladatok
Összesen:

kb. 7 óra
kb. 4 óra
kb. 6 óra
kb. 9 óra
kb. 3 óra
kb. 3 óra
32 óra

Tartalom
Szervezési feladatok
 Hagyományos iskolai események - szalagtűző, ballagás - előkészítése, szervezése
 Az osztály érettségi vizsgára való "felkészítése"
 A továbbtanulással kapcsolatos teendők megbeszélése
Egészségkultúra
a. Társas kapcsolatok
Cél: A tartalmas, harmonikus emberi kapcsolatok kialakítása képességének fejlesztése
Javasolt témák





iskolán és családon kívüli kötődések
az ifjúsági szubkultúra hatásai: divat, beszédstílus, viselkedési formák, szabadidős
programok
szerelem, partnerkapcsolat, a tartalmas, gazdagító partnerkapcsolat feltételei,
hullámhegyek és hullámvölgyek a tartós kapcsolatban. a kapcsolat megszakításának kulturált formája

b. Egészséges életmód
Cél: A tanuló ismerje fel a drogfogyasztás emberi kapcsolatokat, társadalmi beilleszkedést
fenyegető voltát.
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Az egészségi állapotot kedvezően befolyásoló emberi szokások, életstílus kialakítása. A tanuló legyen képes megőrizni az egészséget mint alapvető emberi értéket, tanuljon meg élni a
társadalom által felkínált lehetőségekkel.
Tartalom
A kábítószer-fogyasztás jogi kérdései
 a jogszabály ismertetése I visszaélés kábítószerrel, kóros- szenvedélykeltés/ a jogértelmezés alapelvei
 mennyiségi kérdés
 az elkövető magatartása szerinti minősítés / kereskedői és fogyasztási típusú/
 az elkövetés körülményei szerinti megítélés
 a kábítószer-függőségi állapot szerinti különbségtétel
Egészségügyi hálózat
 az egészségügyi hálózat működési elve Magyarországon
 a háziorvosi ellátás szerepe
 szakorvosi ellátás szerepe, fajtái
 védőoltások, fajtái, szerepük, jelentőségük
 szűrővizsgálatok fajtái, jelentősége a betegségek megelőzésében
 Elsősegélynyújtás, az újraélesztés szabályai
 a négy év során tanultak áttekintése, rendszerezése
 az egészség fogalma
 betegségek, gyógyszerek, gyógymódok
 antihumánus szenvedélyek fajtái, kialakulásának okai, megelőzés, gyógyítás
 élettani hatásuk
 antihumánus szenvedélyek etikai, társadalmi, jogi következményei
Javasolt módszerek


a rendőrség bűnmegelőzési osztályának munkatársa, jogi szakember meghívása, a
városi egészségügyi szolgálat munkatársának bevonása, az OM "Mielőtt..." című
vagy más hasonló témájú oktatófilmje idevonatkozó részének közös feldolgozása

Környezetkultúra
Cél: elősegíteni a tanuló környezettudatos magatartásának kialakulását annak érdekében, hogy
a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására.
A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
Tartalom






környezet védelmének általános szabályai
a napjainkban érvényben lévő környezetvédelmi törvény megismerése
Környezettervezés és -fejlesztés koncepciója Debrecenben
élelmiszereink minősége
környezetbarát termékek megismerése

Javasolt módszerek


előadó meghívása, Ismerd meg önmagad című kézikönyv
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Munkakultúra
Munkavégzési és tanulási szokások
1. Rend, tisztaság, szabálykövetés, időbeosztás
Egészséges életvitel. Baleset-megelőzés. Szervezett, tervszerű munkavégzés, szakszerű eszközhasználat, technológiai fegyelem. Felkészülés a pályaválasztásra, pályavitelre.
2. Megfigyelés, vizsgálat
Problémahelyzetben az igények meghatározása, a lehetőségek felmérése, tervezés, kivitelezés,
értékelés. Az egyéni teljesítmény, teherbírás megfogalmazása, célok meghatározása
3. Technológiai rend, térszemlélet
Az eredményes munkamenet tervezése, az időbeosztás követése párhuzamosan folyó munka
esetén is. A térszemlélet fejlesztése. Munkafajták összehasonlítása (konkrét pályaterületek,
ezek munkaerő-piaci igényei).
4. Gazdálkodás, környezettudatos magatartás
Környezettudatos fogyasztás, munka, termelés, kritikus fogyasztói magatartás. Fogyasztóvédelem. A munkaerő, idő, költség megtakarításának lehetőségei (pl. a háztartásban vagy a
termelésben). A munkaerő mint áru; a személyes befektetés mint a karrier alapja.
5. Eszközhasználat, munkaszervezés
Kitartó, fegyelmezett, szervezett, balesetmentes munka.
egyéni pályaválasztási döntésbe, pályatervezésbe.

A tanult ismeretek beépítése az

Pályaorientáció
Cél: A pályakezdéshez kapcsolódó legfontosabb teendők és problémák megismertetése, az
álláskeresési technikák megismertetése és gyakorlása, az adott térség munkaerő piaci helyzetének, a pályakezdő munkanélküliek lehetőségeinek megismertetése.
Javasolt témák














Minden tanuló a napi újságokból válasszon ki néhány álláshirdetést.
A tanár irányításával értelmezzék ezeket.
Egyénileg mindenki írjon egy önéletrajzot, amit az általa kiválasztott hirdetésre
benyújtana.
Szerepjáték formájában gyakorolják a telefonos információkérés és bejelentkezés
helyzeteit.
Beszéljék meg, hogyan kell viselkedni ilyen szituációban, hogyan kell felkészülni
egy személyes találkozásra / öltözködés, köszönés, viselkedés/.
A tanulók ismerjék meg az adott térség munkaerő piaci helyzetét.
Hívjunk meg egy szakembert a helyi munkaügyi központból.
Előzetesen kérjünk szóróanyagokat, hogy a tanulók fel tudjanak készülni kérdésekkel.
A tájékoztatás terjedjen ki a munkanélküliek jogaira és kötelességeire is.
A tanulók beszéljék át szüleikkel ismét a továbbtanulási szándékaikat, most már a
munkaerő piaci információk birtokában.
A tanulók írjanak egy fogalmazást Tíz év múlva címmel.
A tanár irányításával beszélgessenek arról, hogyan képzelik a jövőjüket.
Beszéljék meg az egyéni elképzelések realitását.
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XVIII.
SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY:
MŰVÉSZETTÖRTÉNET TEHETSÉGGONDOZÓ
TANTERVE
CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK:
A művészettörténet oktatás szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a vizuális
alkotó gyakorlattal, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátításával párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a társművészetek felé is.
A művészettörténet tantárgy szabadon választható, emellett tananyagtartalma szervesen beépíthető a többi tantárgy oktatási folyamatába is.
A művészettörténet tantárgy tanításának célja:
 keltse fel a tanuló érdeklődését, tegye érzékennyé és nyitottá a műalkotások által nyújtott vizuális élmény befogadására,
 a közös és egyéni műelemzéseken keresztül ismertesse az egyes korokra jellemző legfontosabb stílusirányzatokat, ezáltal fejlessze a tanuló világos kifejező és érvelési képességét,
 a már megismert művészettörténeti korokat új összefüggésbe helyezze, vizsgálja azok
formanyelvét és stílusjegyeit,
 kiemelten foglalkozzék a korok-korszakok kapcsolataival, a kölcsönhatásokkal, egymásra épülésekkel, ellentétekkel, szakításokkal az összehasonlító elemzések során,
 biztosítsa az eligazodást a művészettörténet emlékanyagában, valamint az ismeretek
beépülését, felhasználhatóságát a tanuló életébe és munkájába,
 az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozásával, az anyagok, műfajok, technikák,
eljárások megismerésével a tanuló váljon képessé az önálló, alkotó jellegű műelemzésre és módszeres munkavégzésre.
A művészettörténet tantárgy tanításának feladata:
 a tanuló foglalkozzék a világkép és a képzőművészet viszonyával,
 értelmezze a művészet helyét a kultúrában és a társadalomban,
 mutassa be a művészet folytonosságát és korról korra változó jellegét,
 végezze el az egyes művészettörténeti korok jellemző stílusjegyeinek összehasonlítását,
 értelmezze a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyát,
 mutassa be a művészeti ágak kapcsolatát,
 érzékeltesse a műfajhatárok elmosódását és a műfajok közötti közlekedés lehetőségeit,
 alakítsa ki a tanulóban az önálló tájékozódás képességét, az ismeretszerzés igényét,
 jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállítások látogatásával alakítsa ki a tanulóban a szűkebb környezete iránti elkötelezettséget.
A tantárgy ismertesse meg a tanulóval:
 a művészetek formanyelvének alapvető elemeit,
 a legjellemzőbb kifejezőeszközöket és komponálásmódokat a műalkotásokban,
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 a művészettörténet nagy alkotóit és jellemző alkotásait az őskortál napjainkig,
 a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a művészettörténeti korokban, és a városi folklórban.
Követelmények:
A tanuló az alapfok végén ismerje:
 az elemi ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje fel azokat konkrét műalkotásokban,
 a művészettörténeti korok (korszakok), irányzatok főbb stílusjegyeit és legkiemelkedőbb alkotóit, alkotásait.
A tanuló az alapfok végén legyen képes:
 műalkotásokat elemezni a témák és stíluselemek szempontjából,
 eligazodni és szelektálni a tárgy- és környezetkultúra világában,
 az egyes művészettörténeti korokra jellemző stílusjegyek felismerésére,
 művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban,
 a megismert művészettörténeti korok időrendi áttekintésére.

A MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANTÁRGY
VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
Művészettörténet max. 45 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Művészettörténet max. 15 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma
Az írásbeli vizsga feladatait az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból
mérhető legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, az építészetről, a
képzőművészeti ágakról - grafikáról, festészetről, szobrászatról -, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, ismeretszerző igénye.
A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze:
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás.
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex
műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat.
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben
kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek.
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B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a
vizsga helyszínén és ideje alatt.
2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma:
 művészettörténeti alapfogalmak,
 a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között,
 a képző- és iparművészet ágai, műfajai,
 a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása,
 a művészet kezdetei, az őskori művészet,
 az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete,
 Kína, Japán, India, Afrika művészete,
 a prekolumbiánus művészet,
 Kréta, Mükéné művészete, a görög művészet szellemisége,
 etruszk és római művészet, Bizánc művészete,
 a népvándorlás korának művészete,
 a román és gótikus kor művészete,
 a reneszánsz művészete,
 a barokk és rokokó művészete,
 a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete,
 az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete,
 a századforduló építészete és képzőművészete,
 a 20. század első felének művészete,
 a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet.
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető
legyen, hogy a tanuló milyen szinten:
 ismeri az egyes művészettörténeti korok, korstílusok kifejezési szándékát és módját,
 tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában,
 tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit,
 ismeri fel a művészettörténeti ágak kapcsolatát,
 képes a műalkotások önálló értelmezésére, elemzésére.
3. A vizsga értékelése
3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség,
 analizáló és szintetizáló készség,
 összehasonlító készség,
 tervező, feladatmegoldó készség,
 műelemző készség,
 műfaj- és stílusismeret,
 műtárgyismeret,
 fogalomismeret.
3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
 a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
 kifejező és érvelési képesség
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A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
Művészettörténet max. 60 perc
1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Művészettörténet max. 15 perc
2. A vizsga tartalma
2.1. Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból
mérhető legyen a - tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, elemző, összehasonlító képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, szobrászatról, azok műfajairól,
alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája.
A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze:
A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás.
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex
műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat.
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak
leadnia a vizsgát szervező intézménynek.
B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése
a vizsga helyszínén és ideje alatt.
2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma:
 primitív művészet egykor és ma,
 városi folklór,
 naiv művészet,
 az antikvitás és hatásai a művészettörténetben,
 hiedelemvilág és művészet,
 vallás és művészet,
 ideológiák és művészet,
 hivatalos művészet és az avantgárd,
 művészet és kommunikáció,
 kortárs művészet.
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető
legyen, hogy a tanuló milyen szinten:
 ismeri művészettörténeti korok lényeges alkotóit és alkotásait,
 ismeri a művészettörténeti korok sajátosságait,
 tudja elemezni a megismert műalkotásokat,
 tud összehasonlító elemzéseket végezni,
 tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában,
 tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit.
 képes a pontos önértékelésre
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3. A vizsga értékelése
3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség,
 összehasonlító készség,
 tervező, gyakorlatias feladatmegoldó készség,
 műelemző készség,
 műfaj- és stílusismeret,
 műtárgyismeret,
 fogalomismeret.
3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
 a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
 a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
 kommunikációs készség.
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MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANANYAG
ALAPFOK

3. ÉVFOLYAM
Évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
A művészettörténet tantárgy tananyagtartalma:
Bevezetés:
 művészettörténeti alapfogalmak,
 a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között,
 a képző- és iparművészet ágai, műfajai, a művészet vizuális nyelve
 a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása
Őskor:
 az emberré válás folyamata
 a művészet kezdetei, az őskori művészet,
 használati és kultikus tárgyak, ékszerek, temetkezési emlékek,
 plasztikák, idolok, állatszobrok
 barlang és sziklarajzok, festmények
 a megalitikus kultúra
 Mezopotámia:
 a folyamközi birodalmak
 sumérek, akkádok, babiloniak, asszírok, perzsák
Egyiptom:
 az ókori Egyiptom társadalom,
 az egyiptomi kultúra időrendi áttekintése
 az egyiptomi művészet konvenciói, stílusai, korszakai
Európán kívüli területek művészet:
 Kína művészete,
 Japán művészete,
 India művészete,
 Afrika művészete,
 a prekolumbiánus művészet
Kréta, Mükéné művészete:
 a minoszi kultúra,
 az akháj szellemiség
Görög művészet:
 a görög kultúra nagy korszakainak áttekintése,
 a városállamok és a társadalom felépítése,
 szellemiség, hitvilág, mitológia, tudományok…
 az építészet formanyelve,
 a szobrászat nagy korszakai,
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 festészet
Minimum követelmény:
A tanuló ismerje a művészettörténet fogalmát, a képzőművészeti ágakat és a műfajokat.
Legyen képes a vizuális nyelv alapelemeinek használatára, néhány tanult műalkotás felismerése.

4. ÉVFOLYAM
Évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
A művészettörténet tantárgy tananyagtartalma:
Etruszkok:
 a római kultúra kezdetei, görög hatások,
 az etruszk hitvilág, kultúrhelyek
Római művészet:
 Róma kialakulása, felemelkedése, hatása
 új építészeti szerkezetek, újítások, épülettípusok
 a szobrászat új színterei. Portré
 falfestmények
Koraközépkor művészete:
 a kereszténység eszmevilága, terjedése,
 nyugatrómai kereszténység –Ókeresztény művészet,
 a keleti kereszténység-Bizánc művészete
Népvándorlás korának művészete:
 a római birodalom bukása,
 a nomád népek életmódja, hitvilága,
 a honfoglaló magyarok művészete,
 a karoling birodalom művészete,
Az iszlám birodalom:
 az iszlám kialakulása, felemelkedése, elterjedése,
 az iszlám építészet épülettípusai, stílusjegyei, díszítményei
A román és gótikus kor művészete
 az egyház szerepe a kultúrában,
 szerzetesrendek kialakulása,
 az egyházépítészet Európa országaiban,
 az építészet és a társművészetek kapcsolata
 a gótikus építészet-katedrális gótika
 gótikus szobrászat, üvegablak festészet, szárnyas oltárok
Minimumkövetelmény:
A tanuló ismerje az építészet, festészet, szobrászat és a grafika műfaji sajátosságait. Legyen
képes a műalkotásokról véleményt formálni és azt megfogalmazni. A látott műalkotásokat
felismerni és megnevezni.
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5. ÉVFOLYAM
Évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
A művészettörténet tantárgy tananyagtartalma:
A reneszánsz művészete
 Művészet az itáliai városállamokban,
 a szellemi megújulás első jelei,
 a művész és a művészet fogalmának megjelenése,
 az építészet két vonulata: világi és egyházi,
 plasztika és festészet a reneszánsz idején,
 a quttrocento kora
 a ciquecento művészete
 a művészeti központok változása a reneszánsz idején,
 Itálián kívüli területek reneszánsz művészete (Németalföld, Anglia, Magyarország…),
 a manierizmus
A barokk és rokokó művészet
 az ellenreformációs egyház és művészet kapcsolata,
 az új szellemiség hatása az egyházi építészetre, festészetre és szobrászatra,
 Európa világi építészete a királyi udvarokban,
 a barokk festészet Itáliában, Spanyolországban,
 a holland festészet,
 új témák, új műfajok és megrendelők,
 a rokokó
A klasszicizmus
 Itália, görögországi és kisázsiai hatások,
 új művészet az antik ásatások alatt,
 a klasszicizmus építészete, szobrászata, festészete
A romantika
 Szubjektivitás és érzelmi töltés,
 a napóleoni idők,
 sokszínűség a romantika idején Európa országaiban
A realizmus
 valóság és társadalom,
 a barbizoni iskola,
 vándorkiállítók társasága
Minimumkövetelmény:
A tanuló ismerje az alkotás folyamatát a világ művészi tükrözését. Legyen képes stílusjegyek
felismerésére a műalkotások alapján, a tanult művészeti technikák felismerése és megkülönböztetése.
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6. ÉVFOLYAM
Évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra
A művészettörténet tantárgy tananyagtartalma:
Az impresszionizmus:
 Szemléleti forradalom és a modern művészet kezdete,
 a plain air előzmények,
 az impresszionizmus- pillanatnyi benyomások a festészetben,
 az optikai ismeretek elterjedése és hatása a festészetre,
 a pointillizmus
Posztimpresszionizmus
 az ösztönök felszabadulása,
 a lényeg megragadása,
 a kontúr újra felfedezése
A századforduló művészete
 ipari forradalom és hatása, új építészeti feladatok,
 az akadémizmus és az eklektika,
 szecesszió
A XX. Század művészete
 az avantgarde irányzatok,
 fauves, expresszionizmus, kubizmus, futurizmus, dadaizmus és szürrealizmus,
 konstruktivizmus
 az autonóm művészet,
 a modern építészet: organikus és funkcionalista építészet
 a XX. század második felének művészete,
 absztrakt művészet, tasizmus, akciófestészet, pop-art, op-art, minimál-art,
 konceptuális művészet, kortárs művészet …
Minimumkövetelmény:
A tanuló ismerje a nagy művészettörténeti korok stílusjegyeit, legfontosabb alkotóit és alkotásait. Legyen képes műalkotások önálló elemzésére, néhány alkotás összehasonlítására formai
jegyek alapján.
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