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"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell
tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy
tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen
megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."
Szent - Györgyi Albert

"Az iskola milyenségét elsősorban az a szeretet határozza
meg, amellyel volt és jelenlegi tanítványai gondolnak rá."
Kujbus Zsófia (volt diákunk)

Az 1998-ban készített Pedagógiai Programunk szerint dolgozunk, azt nevelő-oktató munkánk
során alapdokumentumként figyelembe vesszük.
A többször módosított Közoktatási Törvénynek megfelelően a szükséges kiegészítéseket,
változtatásokat megtettük.
A Nevelési Programhoz kiemeltük azokat a fejezeteket, amelyeket a 2003-as Közoktatási
Törvény 48.§-a előír.

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI - OKTATÁSI FUNKCIÓJA, CÉLJA
AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI
A kulcskompetenciák fejlesztése
Az iskolai műveltség tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a
versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a
kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket,
amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és
hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív
szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az
iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott
rendszerre.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Mindegyik formában fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú
társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi
cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik.
Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek
támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a
kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek
fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos olyan
fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: például a kritikus
gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőkészség, a problémamegoldás, a
kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése.
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A kulcskompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a
szabadidős tevékenységekben.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél
fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi
kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi
funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi
és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak,
valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét különféle helyzetekben.
Az egyén rendelkezik azzal a képességekkel, hogy különféle kommunikációs helyzetben,
szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek
megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket,
megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket
használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően
megfogalmazni és kifejezni.
A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az
esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a
nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető:
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése
szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális
tevékenységek megfelelő keretein belül- oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős
tevékenységek- az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak az
ismeretét, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét.
Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és
változatosságának az ismerete is.
Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek
megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a
szövegolvasást,- értést és –alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá az egyénnek
képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó
tanulás részeként a nyelv nem formális kereteken belül történő elsajátítására is.
A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.
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Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A
kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak,
mint az ismeretek. A matematikai kompetencia- eltérő mértékben- felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és
struktúrák, az alapvető műveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a
matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre
a matematika választ adhat.
A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy
alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a
problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Követni és értékelni
tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket, megérti a
matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint alkalmazza a
megfelelő segédeszközöket.
A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy
a dolgok logikus okát és érvényességét keressük.
Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekedeteinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető
tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a
mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának
az ismerete. Ezeknek az ismereteknek a birtokában az egyén megérti a tudományos elméletek
szerepét a társadalmi folyamtok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeit,
korlátait és kockázatait a társadalom egészében (a döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi
kérdésekkel, kultúrával stb. kapcsolatban).
A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani
természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben
felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudást alkalmazni új
technológiák berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények
alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a
természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az
áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben.
Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan
és globális vonatkozásokban egyaránt.
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A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti
érdeklődést, valamint a biztonság és fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglaljakülönösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, közösségünkre
és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban.
Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information
Society Technology, a továbbiakban IST) magabiztos és kritikus használatát a munka és a
szabadidő terén. Ezek a kompetenciák a logikai és kritikai gondolkodással, a magas szintű
információkezelési készségekkel és a fejlett kommunikációs készségekkel állnak
kapcsolatban. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése,
visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció
és hálózati együttműködés az interneten keresztül.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A digitális kompetencia a természetnek, az IST szerepének és lehetőségeinek értését, alapos
ismeretét jelenti a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. Magában foglalja a
főbb számítógépezés alkalmazásokat- szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok,
információs tárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján
történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök)- a szabadidő, az információ megosztás, az
együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. Az egyénnek érteni kell, miként
segíti az IST a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége
és megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IST interaktív használatához kapcsolódó
etikai elveket.
A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és
feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.
Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök
használta, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST
alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén.
Az IST használta kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az
interaktív média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia fejlődését segítheti
továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és
hálózatokban való részvétel.
A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások
keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy
előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában
használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A munka –vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő
ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmukról,
képességekről és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén
ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge
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pontjait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési
lehetőségeket, útmutatást/támogatást.
A hatékony önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás,
számolás, valamint az IST- eszközök használta. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítása,
feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási
stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint
a tanulás szándékának és céljainak kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a
közös munkára és tudásának másokkal való megosztására saját munkája értékelésére és
szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére.
A pozitív attitűd, tanulás iránti motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához
elengedhetetlen, hogy a korábbi tanulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási
lehetőségeket kutassunk fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben
alkalmazzuk.
Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári
kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti
elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az
egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre
sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az
állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és
mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben
játszott meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében
elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási
szabályok megértése. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel a nemek közti
egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával
kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak
multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenzióiban, továbbá a nemzeti kulturális identitás
és az európai identitás kapcsolatának megértése.
E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hogyan tudunk hatékonyan
kommunikálni, figyelembe venni és megérteni a különböző nézőpontokat.
Tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Idetartozik még a stressz
és a frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az attitűdök vonatkozásában az
együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Idetartozik még a társadalmigazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés, a sokféleség
elismerése. Fontos része ennek az attitűdnek a személyes előítéletek leküzdésére és
kompromisszumra való törekvés.
Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári
jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a
nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti,
európai és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magában foglalja az aktuális
események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő eseményeinek és
tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek és
politikáinak az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb
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célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális
identitás tudatosítása is.
Az állampolgári kompetencia olyan készségeket igényel, mint a közügyekben való hatékony
együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás
és érdeklődés. Magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken- a helyi
szinttől a nemzeti, európai szintig- hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, a
döntéshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás útján.
A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség
és a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének
megértését. Magában foglalja a településhez, az országhoz, az EU-hoz és általában az
Európához való tartozást, a részvétel iránti nyitottságot a demokratikus döntéshozatal
valamennyi szintjén, valamint a felelősségérzetének és a közösségi összetartást megalapozó
közös értékek elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítását (pl. a demokratikus
elvek tiszteletben tartása). Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi
sokféleség és kohézió, valamint a fenntartható fejlődés támogatását és mások értékeinek,
magánéletének a tiszteletét jelenti.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben –
a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó
lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a
kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít
és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a
gazdasági tevékenységek során van szükség.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez
illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság
működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást foglalják magukban.
Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeivel is. Olyan
készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás,
elemzés, kommunikálás, tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és
csapatmunkában történő munkavégzés.
A pozitív attitűdöt a függetlenség, kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és
társadalmi életben, valamint a munkában egyaránt. Feltételezi a célok elérését segítő
motivációt és elhatározottságot, legyenek azok személyes, másokkal közös és/vagy munkával
kapcsolatos célok vagy törekvések.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az
európai és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a
világában elfoglalt helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző
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ismeretét, a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Idetartozik Európa
(az európai országok, nemzetek és kisebbségek) kulturális és nyelvi sokféleségének a
megőrzésére irányuló igények, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum
mindennapokban betöltött szerepének a megértése.
Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások
elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő
gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása.
A pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai
érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság
fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális
életben való részvétel révén gazdagítsuk önismeretünket, emberi viszonylatainkat,
eligazodjunk a világban.
A kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti Alap Tanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
Énkép, önismeret
Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe, a személyiség belső
diszpozíciói saját befogadó-alkotó tevékenysége során alakulnak ki, csakúgy, mint a
személyiségére jellemző egyéb tulajdonságok. Az egyén maga határozza meg tevékenysége
irányát, és aktivitásának mértéke, színvonala is nagymértékben függ az önmagáról,
képességeiről, igényeiről alkotott képtől és az önmagával szemben támasztott elvárásoktól.
Az értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak magatartást
irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek megnevezésének,
azonosításának, megértik következményeiket, és megismerik az elsajátított tudás, készségek
működését, felhasználhatóságát. Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énképükbe,
önreflexióikba integrálni az elsajátított tudást, készségeket, tanulást segítő beállítódásokat,
motívumokat, a tanítás-tanulás egész folyamatában gondoskodni kell arról is, hogy egyre
kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. Az
egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az
önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az önállóság; az önfejlesztés igénye és
az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság.
Hon- és népismeret
Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző
sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a
kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők,
sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét,
mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és
közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a
városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Fontos feladat a harmonikus kapcsolat
elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti
önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és
szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, történelmének,
hagyományainak megbecsülése. A fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi,
kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására, az ezekért végzett
egyéni és közösségi tevékenységre kell, ösztönözi.
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Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió
kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika
szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel.
Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Tanulóinkat iskolás éveik alatt
is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birtokában meg
tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy európai
identitásuk megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák
iránt is. A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb
hatású eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok,
kultúrák, vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális
problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről.
Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási
lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy
közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének,
boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a
civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség életében és/vagy a politikai
életben. Olyan részvétel, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak
kölcsönös betartása, az erőszakmentesség jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia
értékeinek tisztelete vezérel.
Alapvető feladat tehát olyan formális, nem formális és informális tanulási lehetőségek
biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. Az aktív állampolgári
léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. A megfelelő
ismeretek az Ember és társadalom műveltségi területre koncentrálódnak, a képességek,
értékorientációk, beállítódások fejlődéséhez az iskolai tanulás teljes folyamata és az iskolai
élet teremthet lehetőségeket. Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek
(pl. a társadalmi viszonyrendszerek felismerésének képessége, az egyenlő bánásmódhoz való
jog felismerésének képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius segítségnyújtás, az
együttműködés képessége), értékorientációk, beállítódások (pl. felelősség, autonóm cselekvés,
megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását döntően a tanulók
aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az iskolai élet
demokratikus gyakorlata biztosíthatja.
Gazdasági nevelés
A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket
körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános
műveltségünk részévé vált. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan
gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes
piacgazdaság. Minden olyan országnak, amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne
helytállni a globális versenytérben, elemi érdeke, hogy állampolgárai nyitottak legyenek a
gazdaság világa felé. A társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív attitűd
alakuljon ki az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség
iránt. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk
jelentőségét, felelősségét. Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók
tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot
vagy a költségeket. Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát.
Hozzájárul annak a képességnek a kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb
és hosszabb távú előnyök között. Elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló
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erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Nemcsak az
egyén létérdeke, hogy okos döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy
megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is. Ezért is kell az iskolai nevelés során kellő
figyelmet fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztésére,
és a személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos gazdálkodás képességének a
kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások,
marketinghatások és viselkedésmódok között.
Környezettudatosságra nevelés
A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának,
életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a
környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak
fenntartható fejlődését. A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást,
amelynek segítségével tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan
gondolkodnak, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság
területén, és felelősséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikért. Mindez úgy valósítható meg,
ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományi gondolkodásmódjának
fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, akkor képesek
lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű
értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére,
a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A
környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartásnak a
tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és közösségi szinten
egyaránt. A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat,
amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét
hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és
negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti
erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Kapcsolódjanak be közvetlen
környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a
felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes
tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
A tanulás tanítása
A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán
ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja
valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola
alapfeladata. A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy
felkeltse az érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag
elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, valamint tanítsa a
gyerekeket tanulni. Törekedjenek arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a
tanulás tervezésében, vegyenek részt a kedvező körülmények (külső feltételek)
kialakításában. Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját
pszichikus feltételeiket. A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása,
az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, a könyvtári és más
információforrások használata elsősorban a következőket foglalja magában: az alapkészségek
kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az előzetes tudás és
tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a
csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka; az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési
módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és
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szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése,
módszereinek elsajátítása. A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és
informatikai bázisa. A hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik
az egyéni tanulási formák, amelyekhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség.
A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés
érdekében a tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit
mind a nyomtatott dokumentumok, mind az elektronikus dokumentumok használata révén.
Ismerniük kell a könyvtári keresés módját, a keresés eszközeit, a főbb dokumentumfajtákat,
valamint azok tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell sajátítaniuk az
adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való keresés
stratégiáját. A tanulás megszervezhető az iskolán kívül is. Tanulási színtér pl. a múzeum, a
kiállító terem, a művészeti előadás színtere, de akár a „szabadtér” is. A tanulási folyamatot
jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus oktatási segédanyagok
használata. Ez új lehetőséget teremt az ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló tanulásban,
valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában. A pedagógus fontos feladata, hogy
megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, stílusát, szokásait. Vegye
figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és ezekre alapozza a tanulás
fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-cselekvéses,
szemléletes-képi és elvont verbális útjait, és életszerű tartalommal ruházza fel azokat.
Törekednie kell a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy szimulált
kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás
fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás és
konkretizálás erősítésére, mindennapokban történő felhasználására. Olyan tudást kell
kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kerül az új ötletek
kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes hangsúlyt
helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú
alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre. Fontos feladat a kritikai
gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása, az életvitel
arányainak megtartása, az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtése, a teljesebb élet
megszervezése. Az iskolai tanítás-tanulási folyamatba külső szakértő is bevonható. A külső
szakértő kiválasztásáért a külső szakértő által közölt ismeretek és az iskolai pedagógiai
program összhangjáért az iskola igazgatója a felelős. A külső szakértő a tanítási órán a kijelölt
pedagógus közreműködésével, a tanulási folyamat pedagógiai szempontból történő kontrollja
mellett vehet részt a tanítási folyamatban.
Testi és lelki egészség
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra
nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és
szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív
beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a
fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. Az
egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az
egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is
nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy önálló, életükben
életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak
ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos
emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet – elsősorban
a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget
veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi
szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos
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közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, az utas balesetek elkerülésének
módjaira. Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes
kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). Nyújtsanak támogatást a
gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szokások (pl.
dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésében.
Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás
kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Az
egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny
részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges
testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja,
hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok,
képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási
ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése
tevékenységek és tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk
során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. Az iskolának – a tanulók életkorához és a
lehetőségekhez képest – át fogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében
olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók
kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken,
ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket. A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során
és csak akkor lehet eredményes, ha a különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek,
tevékenységek összehangolásán alapul. Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az
együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és társadalmi szinten
egyaránt. A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez
elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag
tervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van szó,
amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában. A szociális kompetencia
fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel
kapcsolatos magatartásmódok kialakítása. A szociális és társadalmi kompetencia
fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a
versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek (pl. vállalkozó-, gazdálkodó- és
munkaképesség).
Az iskola céljai csak akkor valósulhatnak meg, ha zavartalanul együttműködik a megrendelő
(a szülők) és az iskola belső világát meghatározó tanulóifjúság és az alkotó pedagógusok
köre.
A tanárok állandó feladata az értékekre való nevelés. A gimnázium egyik alapfeladata
orientációs mintát adni a fiatalok számára az értékes életre. Az etikai-morális rendszer
erősítését kell szolgálnunk, hogy a jelenlegi "értékek válsága" helyett az igazi emberkép
alakuljon ki. Az iskolai oktatás egyik fő célja az általános emberi értékek továbbadása.
Nevelni csak megfelelő értékrend kialakításával lehet. Pedagógiai tevékenységünk
középpontjában az "emberközpontú" nevelés áll.
A Medgyessy Ferenc Gimnázium humánus, gyermekközpontú iskola, ahol nemcsak
tananyagot ismer meg a tanuló, hanem a tudás megszerzésének örömét, nemcsak kritikátlanul
befogadja a tudást, hanem állandóan kérdez, kételkedik és érvel. Nemcsak ismereteket szerez,
hanem korának megfelelő gyermeki és ifjú életét is élheti. A diákközpontú iskola jellemzője
az a nevelési cél, hogy az iskola növendékei szívesen tanuljanak, kiegyensúlyozottan
fejlődjön személyiségük, sikerélmény hassa át őket. Szívesen dolgozzon együtt pedagógus és
tanítvány. Igényesség, következetesség, megértő segítőkészség, türelem jellemezze a közös
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tevékenységet. A bizalom, tapintat, jókedv, okos tanács, kölcsönös megbecsülés biztosítéka
az eredményes együttmunkálkodásnak.
Kiemelt célunk a gimnázium képzési specialitásainak (idegen nyelvi, képző- és
táncművészeti) biztosítása.
Az intézmény arculatának fő meghatározója a művészeti képzés, s részben erre épül a
szakképzés, amely sokszínűségével hiányt pótol a régióban. Értéknek tartjuk, hogy a
művészeti képzés szempontjából országos beiskolázású intézmény vagyunk.
Sajátos arculatunkat erősíti a Holló László Múzeum is, amelynek szellemisége elmélyíti a
múzeum termeiben tartott órákat. Természetesen változatlanul ellátjuk a múzeumi
feladatokat.
Az alapok megteremtése után érettségire épülő szakképzést is indítottunk OKJ szerinti
szakmákban
OKJ szám
Szakképzés neve
Várható létszám Képzés ideje (év)
54211010000 00 00

Alkalmazott fotográfus

10

2

54211090010 54 01

Alkalmazott grafikus

10

2

54211090010 54 02

Képgrafikus

10

2

54211080010 54 01

Általános festő

10

2

54211080010 54 02

Díszítőfestő

10

2

54211050000 00 00

Díszlet-és jelmeztervező
asszisztens

10

2

54 211 100000 00 00

Keramikus

10

2

54212070010 54 04

Színházi táncos

10

2

54 211 18 0000 00 00

Zománcműves

10

2

Erősségünk a nyelvoktatáson belül a nyelvi tagozatunk, ahol mind németből, mind angolból a
tanulók döntő többsége az iskolai felkészülés eredményeképpen nyelvvizsgát szerez.
Egyébként ezen tanulók nagy részének szülei – anyagi lehetőségek hiányában - nem tudnák
megfizetni a külön nyelvtanárt. Ilyen értelemben esélyteremtő, pótlólagos esélyt adó
iskolának is tartjuk magunkat.
Kevés középiskola dicsekedhet húsz éve tartó testvériskolai kapcsolattal, amelyet a hatékony
nyelvoktatás szolgálatába állítottunk.
Legújabb képzési lehetőségként a táncművészet is beépült az oktatási struktúrába. Ez
klasszikus, modern és néptánc programját jelenti. 2005-től akkreditált tantervi képzés után
érettségi vizsgát tehetnek növendékeink táncból.
A számítástechnika oktatás kiemelt szerepet tölt be az iskolában.
Szakmailag jól felkészült tantestület dolgozik az intézményben, jó és demokratikus
munkahelyi légkörben folyik az alkotómunka, folyamatos innovációkkal találtuk meg
helyünket a város közoktatásának palettáján. A dolgozókban erős az intézmény iránti
elkötelezettség. Ennek fenntartása változatlanul célunk.
Szakmai körökben is elismerést vált ki a Medgyessy Galéria működtetése, ahol a diákok
bemutatkozásán kívül a kortárs művészek kiállítása is gyakori.
Az iskola környezetével, esztétikai képével jó hatást gyakorol az itt tanulókra, dolgozókra,
ennek a biztosítása iskolai munkánk része.
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2. PEDAGÓGIAI ELVEINK







Minden gyerek számára tartalmas, hasznos és ugyanakkor nyugodt iskolai élet
biztosítása.
Korszerű ismeretek közvetítése s a teljesítmény személyiséghez alkalmazkodó
növelése.
Minél több területen adunk módot a választhatóságra, igyekszünk minden gyerek
számára megtalálni azt a tevékenységet, amelyben sikerrel bontakoztathatja ki
képességeit. A tárgyi ismeretek mellett célunk a probléma-felismerés,
konfliktuskezelés és együttműködés képességének kialakítása.
Szabadság, önállóság, ugyanakkor az alkalmazkodás és tolerancia egyensúlyának
megteremtése a mindennapokban.
Az értelmes fegyelem, az önálló véleményalkotás, az önmaguk és mások iránti
felelősség életkornak megfelelő gyakorlata

3. FELADATAINK


















Megfelelő szociális és tanulási környezet biztosítása.
Az egyes gyerekek személyiségének minél alaposabb megismerése, s ennek
megfelelően a pedagógiai módszerek differenciált alkalmazása.
A személyiség egészének fejlesztése, amely magába foglalja az intellektuális, az
érzelmi, a szociális, az erkölcsi, az esztétikai és a fizikai szükségletek kielégítését.
Az itt eltöltött évek során a tudásszint, a teljesítmény a gyerek személyiségéhez,
képességeihez mért maximális fejlesztése.
Felruházni tanítványainkat az önálló tanuláshoz szükséges alapvető képességekkel,
hangsúlyt fektetni a "mit" kérdésen kívül a "hogyan" tanuljanak.
Biztosítani, hogy az iskola személyes tapasztalás színtere legyen, a gyerek aktív
részese lehessen az őt körülvevő világ megismerésének, alakításának.
A mai kor követelményeinek megfelelő számítástechnikai ismeretek elsajátítása,
alkalmazása.
Az érvelés, vitatkozás, problémamegoldás képességének tudatos kialakítása,
fejlesztése.
A szülőkkel való sokoldalú együttműködés a gyermekek nevelésében.
A pályaválasztás segítése.
A tehetséggondozással és a pótlólagos esélyteremtéssel párhuzamosan tovább
kívánjuk színesíteni az iskola palettáját.
Arra törekszünk, hogy a térségben kivívott egyedi helyünket megtartsuk és
erősítsük, jelenlegi működési formánkat kiteljesítsük.
A képzőművészeti versenyeken kívül egyéb szaktárgyi versenyeken is gyakrabban
indítjuk növendékeinket, és több iskolai vetélkedőt is szervezünk. A
megmérettetés inspirálólag hat a tanulókra.
A képzőművészeti képzésben megszervezzük az alkotóköröket, illetve a nyári
alkotótábort.
Elsősorban a képzőművészeti osztályban tanulók számára külföldi tanulmányutat
szervezünk (Görögországba, Olaszországba, Franciaországba).
A felújított Holló László Emlékmúzeumban diák-művész találkozót szervezünk,
vagy kamara előadásokat tartunk ott.
A képzőművészeti műhelyek további fejlesztése.
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Az iskolaújság és az iskolarádió újraindítása a diákalkotók és információszerzés
miatt fontos feladatunk.
Posztszekunderi képzés megvalósítása képzőművészeti területen a főiskolákkal.

4. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI
RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK
4.1 A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási-tanulási
folyamatba illeszkedő tanítási óra.
Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak
tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást.
A tartalmi munka színvonalának erősítése érdekében az óratervi óraszámok függvényében lehetőség szerint - további csoportbontást biztosítunk
4.2 Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását segítő tevékenységek:
Hagyományőrző tevékenységek
 Az előírt iskolai ünnepségeken, megemlékezéseken kívül minden tanév folyamán
a következő alkalmakkor tartunk még kiemelt ünnepséget (szalagavató, ballagás,
adventi hetek-karácsony stb.).
 Iskolánk névadójának, Medgyessy Ferenc emlékének ápolását Medgyessy-hét
keretében minden februárban rendezvények sorával tartjuk meg.
 Külföldi kapcsolatok ápolása, fejlesztése. Különös tekintettel a marsbergi iskolával
folytatott együttműködésre, illetve a szlovén és angol intézményekkel való
kapcsolatra.
 Általános iskolákkal (különös tekintettel a szomszédos iskolákra) a kapcsolat
rendszeresítése, hogy az általános iskolák programjához komplementer legyen a
programunk.
Diákönkormányzat
 A tanulók és a tanulóközösség érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
Évente tartott diákparlament, illetve egyéb diákfórumok segítik a tanulók iskolai
gondjainak megoldását.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
 Az egyéni képességek minél tökéletesebb kibontakozását, a tehetséges tanulók
gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz
kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
Ezen foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek
figyelembevételével – minden tanév elején döntünk.
Iskolai sportkör
 Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai
testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók minden napi testedzését.
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Versenyek, bemutatók, kiállítások
 A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport,
művészeti stb.) vetélkedők, melyeket az iskolában rendszeresen szervezünk.
Iskolánk tanulóinak képzőművészeti alkotásaiból rendszerességgel kiállítást
szervezünk bemutatkozás, illetve értékelés céljából.
Múzeumi, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
 Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
szolgálják a közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett
csoportos látogatások.
Iskolai könyvtár
 A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai
könyvtár segíti.
Szabadidős foglalkozások
 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat
azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez
igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások,
táborok, színház- és mozi látogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.).
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
 A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az
iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a
tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használhatják.
Diákétkeztetés
 Az intézményi menzán étkezési lehetőséget biztosít az igényeknek megfelelően.
4.3 A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek









Egyéni beszélgetés a tanulóval, szülővel,
Személyes tanácsadás tanulónak, szülőnek,
Nevelők és tanulók személyes kapcsolatai,
Szükség esetén családlátogatás,
A szülő és a családok nevelési gondjainak segítése,
A tanulók szabadidejének szervezése,
Egyéni képességekhez igazodó felzárkóztató órák.
Szükség esetén külső szakemberhez irányítás.
4.4 A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek









Differenciált oktatás és képességfejlesztés,
Csoportbontás (nyelvekből, matematikából, számítástechnikából, magyar
nyelvtanból, tánc- és képzőművészeti tárgyak esetén, emelt szintű érettségire való
felkészítésnél),
A nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása,
Tehetséggondozó foglalkozások,
Iskolai sportkör, mindennapos testedzés,
Szakkörök, énekkar,
Versenyek (tanulmányi, kulturális, sport, vetélkedők),
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Bemutatók, tárlatok,
Szabadidős foglalkozások (önképzőkör, érdeklődési kör, stb.),
Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni
vagy csoportos használata,
A továbbtanulás segítése,
Személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek).

4.5 Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek







Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése,
Szükség szerint tanulószoba beindítása,
Felzárkóztató foglalkozások,
Az iskolai könyvtár,
Továbbtanulás irányítása, segítése,
Tanulási módszertan oktatása osztályfőnöki órán és szakórákon.
4.6 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

Kiemelten az osztályfőnökök, de a szaktanár feladata. Az adott színtereken (osztály stb.)
fontos a közösségfejlesztés, de a koordinálás nélkülözhetetlen. Az egész iskola formálja a
közösséget, közösséget épít, formálja a megdessy-s mentalitást. A Debrecenhez tartozás, a
magyarság tudat, a nagyobb közösségekhez való kapcsolódás alakítása is fontos feladatunk. A
sokszínű képzésünk eltérést is hoz, de egységbe is kovácsol. Az iskola normarendszere,
környezetének formáló hatása az emberi személyiségre a közösségi szabályok által
érvényesülnek (lásd SZMSZ). Az iskola belső arculata (faliújság, tablók, park) személyiség –
és közösségformáló hatása megmutatkozik növendékeink magatartásában. Minden tanórán
kívüli foglalkozás jó alkalom, bontja az osztálykereteket is.
4.7 Hagyományos rendezvényeink, melyek a közösségfejlesztésben szerepet játszanak

















Medgyessy – hét rendezvényei: vetélkedők, előadások, stb.
Medgyessy – bál.
Közös színházlátogatás iskolai vagy osztályszinten, mozi-látogatás iskolai szinten
történelmi filmek megtekintésével.
Iskolában tartott hangverseny a Kodály Kórus részvételével.
Táncvizsga a „d” osztályosok szereplésével.
Önismereti délutánok tanári irányítással.
Házi tanulmányi versenyek.
Házi bajnokságok, sportrendezvények.
Természetjárás, túra.
Iskolai közös tanulmányi kirándulások Budapestre (színházlátogatás,
múzeumlátogatás, városnézés).
Sok osztálykirándulás.
A német testvérvárosi kapcsolat cserelátogatása (nyelvi emelt szintű képzésben
résztvevők).
A képzőművészeti osztályok görög és olasz tanulmányi útjai.
Debreceni irodalmi séta.
Jótékonysági akciókban való részvétel: sérült gyerekek részére játékgyűjtés,
határon túli magyar iskolák segítsége könyvel, Aranyág Alapítványhoz való
csatlakozás. Mindezek a szociális érzékenységet fejlesztik tanulóinkban.
Zenés – táncos rendezvények.
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Koszorúzáson való részvétel.
Elsős avatató.
Medgyessys egyenpóló, nyakkendő, sál, mely erősíti az együvé tartozás érzését,
segíti a közösségi tudat kialakulását.
Tárlatnyitások.
Végzősök bálja.
Tantestületi összejövetelek, kirándulások.
4.8 A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:

Az előbb felsoroltakon kívül:
 A diákétkeztetés,
 A tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek,
 Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége,
 A nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai,
 A szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése,
 Szoros kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal, annak érdekében, hogy a szociális
hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek.
4.9 A szülők és pedagógusok együttműködése
Szülői értekezlet
Feladata: A szülők és pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
A szülők tájékoztatása
 - az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
 - az országos és helyi közoktatás politika alakulásáról,
 - az iskola pedagógiai programjáról,
 - a helyi tanterv követelményeiről,
 - az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,
 - saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről,
 - iskolai magatartásáról,
 - a gyerek osztályának tanulmányi munkájáról,
 - az iskola és az osztályközösség céljairól, eredményeiről, problémáiról,
A szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola
igazgatóságához.
Fogadóóra
Feladata: A szülők és pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy
tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni tanulás, szabadidő helyes
eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.).
Nyílt nap
Feladata: A szülő betekintést nyerjen az iskola életébe, az iskolai környezetbe.
4.10 Gyermekvédelem
A gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény
(gyermekvédelmi törvény) pontosan meghatározza az iskola vezetői, pedagógusai és
ifjúságvédelmi felelősének feladatait. Ez számos ponton találkozik a Közoktatási Törvény
előírásaival. Az iskola előtt álló legfontosabb feladat, hogy a hozzá beírt tanulók családi
hátterét megfelelően megismerje, figyelemmel kísérje azokat a családokat, amelyek anyagi
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vagy más ok miatt nem tudnak maradéktalanul eleget tenni a gyermeknevelés feladatainak és
szükség esetén intézkedjen.
Fontos új intézmény a gyermekjóléti szolgálat, amely összehangolja azokat a szolgáltatásokat,
amelyek a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében
tevékenykedik. Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatainak ellátását,
kapcsolatot tart az iskolában dolgozó ifjúságvédelmi felelősökkel és az osztályfőnöki
munkaközösség vezetőjével.
A fenntartó által megbízott, gimnáziumunkkal kapcsolatot tartó gyermekjóléti szolgálatot a
Forrás Lelkisegítő Szolgálat.
Az gimnázium munkatársai minden esetben ehhez a szolgálathoz fordulnak segítségért, ha
már az iskola rendelkezésére álló eszközei nem bizonyulnak elégségesnek a gyermekek és
családjaik problémáinak megoldásában.
A fent vázolt ifjúságvédelmi rendszer alkalmassá válhat arra, hogy hatékonyan segítse a
különböző szociális segélyek és támogatási formák, a valóban rászoruló családokhoz történő
eljutását (nevelési segély, tankönyvsegély, étkezési hozzájárulás stb.).
Az iskola a gyermekvédelmi törvény alapján felhatalmazott arra, hogy kezdeményezze
pénzbeli ellátás megállapítását rendkívüli esetekben. Fontos tehát az, hogy ifjúságvédelmi
felelősön túl az osztályfőnökök és minden pedagógus felhívja a szülők, a tanulók figyelmét
arra, hogy kitől és milyen segítséget vehetnek igénybe. Továbbá az is lényeges, hogy
létrejöjjön az a bizalom, melynek során minden tanuló tud kihez fordulni és kap is valóságos
segítséget. Szükség esetén az ifjúságvédelmi felelősön s a gyermekvédelemért az
intézményben felelős vezetőn keresztül a polgármesteri hivatalhoz kötelező a gyermek
veszélyeztetettségét, a család rászorultságát jelezni. Indokolt esetben az iskolának kell a
beadványt elkészíteni és elküldeni a megfelelő helyre. Ezért nagyon fontos a megfelelő
informáltság.
A gyermekvédelemhez is tartozó fontos feladat, hogy szükség esetén a megfelelő
szolgálatokhoz, szakszolgálatokhoz hozzáférhessen, szakmai szolgáltatásban részesüljön a
rászoruló tanuló. Több tanulót érintő negatív tendenciák felbukkanása során (alkohol, egyéb
narkotikumok) az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető
összehangolt programokat, előadássorozatokat tervez. Figyelemmel kell kísérni a rendszeres
iskolába járást, az itt bekövetkező tartós zavarokat. Ezek esetén a gyermekjóléti szolgálat
bevonásával fel kell tárni az okokat, a hiányzás okait, hogy veszélyeztetettség esetén a
szolgálat családgondozót jelölhessen ki.
Az 1997-es törvény hatályba lépése óta folyamatosan építi a gimnázium új gyermekvédelmi
rendszerét.

5. A SZÜLŐ, TANULÓ ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUS
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI
Az iskolánk mellett nem működik kollégium. A kollégiumot igénylő diákokat DMJV
középiskolai kollégiumaiba helyezzük el. A családok választanak a kollégiumok közül. Az
eltérő pedagógiai programú diákotthonok ajánlása során fontos szempont a gimnázium
számára, hogy milyen távol helyezkedik el az adott intézmény, milyen a közlekedés a
kollégium és az iskola között, és a gimnáziumban folyó programokhoz hasonlók beépültek- e
az adott kollégium programjába.
A fentieknek megfelelően legtöbben a Győrffy István megyei kollégiumban és a Gulyás Pál
Kollégiumban laknak.
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A felvételi eljárás során a kollégiumokkal való megismerkedés már a nyílt napon kezdődik.
Az iskola bemutatásával egyidőben megtörténik a kollégiumok ajánlása is. A szülők a
következő hónapokban a jelentkezés beadásával egyidőben megkeresik a számukra tetsző
kollégiumot. A gimnáziumba történő beiratkozás során a tanulók már tájékoztatják az iskolát
arról is, hogy melyik kollégiumba nyertek felvételt. Vidéki diákok esetében a kollégiumi
elhelyezést támogatja az iskola a bejárási nehézségek elkerülése miatt, kivéve azokat az
eseteket, amikor a kollégiumba való beilleszkedés nehézségeket okoz.
Az iskola minden kollégiummal, ahol tanulói laknak, rendszeres kapcsolatot ápol. A
kollégiumok minden tanév elején megkapják a gimnázium munkatervét. Az adott
osztályfőnökök és csoportvezetők folyamatos kapcsolatot tartanak egymással. Figyelemmel
kísérik a gimnáziumi tanárok a kollégiumban folyó munkát, a kollégiumi nevelők pedig
folyamatos tájékozódnak a diákok tanulmányi előmeneteléről. Fontosabb esetekben a szülők a
kollégiumi nevelők és az osztályfőnökök, illetve szaktanárok esetmegbeszélést is tartanak. Az
együttműködés minden területre kiterjed, ez a fentieken kívül a gyermek- és ifjúságvédelem
terén válik még láthatóvá elsősorban. Az iskolánk fontosnak tartja, hogy a diákotthonok
jelentősebb ünnepek és fontosabb rendezvények alkalmával képviseljék az iskolát. A
művészeti képzés lehetőséget teremt arra is, hogy a gimnázium kiállításokkal, bemutatókkal
színesítse a kollégiumok életét.

6. ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK (TANKÖNYV, SEGÉDLETEK)
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
Az utóbbi években óriási választék van a tankönyvpiacon, így a felelősség megnőtt abban a
tekintetben is, hogy a megfelelő tankönyv kiválasztása történjen meg. Így első és fő
szempont, hogy a választékot a kollégák kellően ismerjék (tankönyvbemutatók szervezése,
propagálása), s ez alapján döntsenek a tankönyv kipróbálásáról. Célszerű lenne, ha az
újdonságokat egyetlen példányban az iskola könyvtárában a szaktanárok részére
hozzáférhetővé tudnánk tenni.
A tankönyvválasztás legfőbb általános szempontjai:
 NAT-komformitás,
 igazodjék a tanulók tudásszintjéhez, élettani sajátosságaihoz,
 jó áttekinthetőség, érthetőség,
 tegye lehetővé az otthoni tanulást is,
 adjon lehetőséget az önálló ismeretszerzésre,
 a tanítási órán hallottak megerősítése,
 a lényeg kiemelése,
 külsőleg is tetszetős, vonzó kiadás legyen.
Természetesen az egyes tantárgyak tankönyvválasztását még egyéb szempontok is
meghatározzák, így például:
 nyelvek esetén fontos a segédeszközökkel való ellátottság (kazetta, munkafüzet,
tesztek, tanári segédkönyv stb.)
 természettudományos tárgyak esetén motiváló hatású, ha a szorosan vett
tananyagon kívül tartalmaz a tankönyv tudománytörténeti érdekességeket,
gyakorlati, a mindennapi élethez közel álló vonatkozásokat is.
Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztása a szakmai
munkaközösségek feladata, és természetesen a tankönyv árát is figyelembe vesszük, hogy ne
legyen megterhelő költségkihatása.
36

7. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI
Magasabb évfolyamra lépés feltétele az elégséges osztályzat. Az ettől való eltérést a
nevelőtestület határozza meg a Közoktatási Törvény szellemében.
A továbbhaladás minimális feltétele a különböző tantárgyakból a NAT minimális
követelménye, erre a tapasztalatok alapján visszatérünk.
A gimnázium évfolyamán való előrelépés folyamatos, külön beiratkozást nem igényel.
Az évfolyamismétlésre utasítottak az Oktatási Minisztérium által előre meghatározott
beiratkozási napon jelentkezhetnek.
A javítóvizsgát eredménytelenül tevők az eredményhirdetést követő nap iratkozhatnak be.
Más oktatási intézményből való átvételnek időkorlátja nincs. Feltétel az adott osztály tantervi
követelményeinek teljesítése, részleges lemaradás esetén különbözeti vizsga letétele. Az
átjárhatóság úgy is biztosítható, ha bizonyos tantárgy követelményeit félévenkénti osztályozó
vizsgán teljesíti a tanuló.
Egyéb esetekben a törvény szabályai szerint járunk el (pl. felmentés egyes tantárgyak tanulása
alól, felmentés rendszeres iskolába járás alól).

8. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK
SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI
8.1 Magyar nyelv és irodalom
Írásbeli beszámoltatások
Rendszeres, előre bejelentett, egy tanóra terjedelemben. Az írásbeli kiemelt, fajsúlyos az ezt
követő szóbeli jegyek a szinkronitáson túl föl, illetve lefelé modulálhatják a tantárgy végső
érdemjegyét.
Otthoni felkészülés írásbeli és szóbeli feladatok esetében
Írásbeli házi feladatok számonkérése csak akkor eredményes, ha frontálisan vagy egyénileg
kijavítjuk és kijavíttatjuk.
Az írásbeli házi dolgozatokat minimálisan csökkentettük (évente
legfeljebb egy), mert a tanulók hivatkozás nélkül már kész művekből „összeollózzák” e
fogalmazványt.
Szóbeli házi feladatokból továbbra is rendszeres a számonkérés: ügyelünk rá, hogy a tanulók
egyenként minden félévben többször szerepeljenek. Meggyőződésünk, hogy jó szummatív
eredmények csak a megelőző formatív értékeléseket követően születhetnek.
A tanulók ismeretelsajátítási tempójának jobban megfelel a tananyag alábbi átütemezése:
Irodalom:
9. évfolyam:
a mítoszoktól az európai és magyar reneszánszig
10. évfolyam:
a barokktól Vörösmarty munkásságáig
11. évfolyam:
Petőfitől a Nyugat első nagy alkotói csoportjáig
(Ady, Móricz, Babits)
12. évfolyam: Kosztolányitól a XX. század kortárs magyar irodalmáig
/A szaktanár a tankönyv alapján ettől eltérhet./
Nyelvtan:
9. évfolyam:
a kommunikációtól a jelentéstanig
10. évfolyam:
szófajok, szintagmák, mondattan,
szövegtípusok modulcsoport
11-12. évfolyam:
haladási tempója változatlan
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8.2 Történelem
Az írásbeli beszámoltatás történelemből a kerettantervben meghatározott témakörök
befejezése után a témazáró dolgozatok megíratásával történik. Ez félévente az évfolyamtól
függően 2-3 témazáró dolgozatot jelent. Minden esetben körültekintően választjuk ki a
dolgozatírás időpontját, és előtte alapos ismétlés, rendszerezést tartunk. Előfordul, különösen
a 9. évfolyamon, hogy egy nagy témakört (pl. az Ókori Róma) megfelezünk, illetve
harmadolunk, mert a tananyag nehézségi foka ezt indokolttá teszi.
Az új érettségi vizsga, amely történelemből is kötelezővé teszi az írásbelit, teljesen új
helyzetet teremt tanárnak, diáknak egyaránt.
Az otthoni felkészülés:
Az érettségi vizsgának továbbra is fontos része a szóbeli felelet. A vizsgázónak nem csak
arról kell meggyőznie az őt hallgatókat, hogy birtokában van az alapvető ismereteknek,
hanem helyesen kell használnia a történelmi fogalmakat és a szaknyelvet is. Ezért nagyon
fontos a rendszeres szóbeli felelet, amelyre a diákok az órán elhangzottak és a tankönyvi
lecke segítségével otthon készülnek fel.
8.3 Német és francia nyelv:
A számonkérés jelentős része írásbeli.
Tartalma:





szavak számonkérése
nyelvtani jelenségek elsajátításának ellenőrzése
fogalmazás
fordítás

Formái:
 írásbeli felelet- „röpdolgozat”
 feladatlap, témazárók
 nagydolgozat-komplex
Rendszeresen az egyes leckék után nagydolgozat előírás szerint.
A házi feladat előírásának elvei:
 Szóbeli és írásbeli is egymás kiegészítéseképpen, melynek célja az új ismeretek
begyakorlása, a tanult ismeretek alkalmazása a készségfejlesztés érdekében.
 Fontos volna az időkeretek meghatározása és a többi kollegával való egyeztetés.
8.4 Angol nyelv:
Az iskolai beszámoltatások formái:
 Szódolgozat
 Nyelvtani teszt
 Kommunikatív készségeket mérő feladatlap
 Fogalmazás
 Fordítás
 Szövegértés
Rendje: minimum 3 nagydolgozat évente arányosan elosztva.
Értékelés: Az írásbeli osztályzatok egyforma hangsúllyal számítanak a félévi/évvégi
értékelésnél.
Az otthoni feladatok meghatározásának elvei, korlátai:
Kapcsolódjon az órán tanult tananyaghoz, az életkori sajátosságoknak megfeleljen.
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8.5 Latin nyelv és irodalom
Írásbeli és szóbeli számonkérés tartalma:
 lexikai ismeretek
 nyelvtani jelenségek elsajátításának ellenőrzése
 fordítás
 memoriterek
 kultúrtörténeti ismeretek:
 görög-latin irodalom, vallás, történelem, képzőművészet, hétköznapok
Formái írásban:
 szódolgozat (9-10. évfolyam)
 feldolgozott szöveg fordítása, szavai (11-12. évfolyam)
 idegen szöveg fordítása szótárral (10-12. évfolyam)
Szóban:




feldolgozott szöveg fordítása (9-10. évfolyam)
memoriterek
tanulói beszámolók
8.6 Matematika

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái:
Témazáró dolgozat: témánként
Témaközi dolgozat: egy-egy témán belül, több óra tananyagát felöleli
Röpdolgozat: aktuális tananyagból
A tanulók tudásának értékelésében betöltött súlya: a témazáró dolgozatokat nagyobb súllyal
vesszük figyelembe.
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok:
 házi feladatok: aktuális tananyagból vagy ismétlésből; írásban szükséges
 tételek, definíciók kimondásának elsajátítása – szóbeli feladat
8.7 Földrajz-biológia





Tankönyvi témakörönként témazáró feladatok írása
Hosszabb fejezetek esetén a témakör megbontásával tesszük megtanulhatóvá
Témakörönként a témazáró feladatok tételek formájában kerülnek összeállításra,
igazodva az új érettségi követelményrendszerhez.
Az otthoni felkészülés alapja a tankönyvi fejezet törzsanyaga és az órán elhangzott
füzetben vázlat formájában rögzített tananyag. Ismerje a földrajz/biológia
szakkifejezéseit (terminus-technikusát)
8.8 Fizika-informatika

Az egész éves folyamatos tanári ellenőrzés nagy jelentőségű, mert a tanár, a tanuló és a szülő
is ez által látja a folyamatos előrehaladást, a felmerülő nehézségeket. A tanulói teljesítmények
értékelésének egyik módja az írásbeli számonkérés.
Ennek megjelenési formái fizika órákon:
Írásbeli felelet, röpdolgozat, feladatlap néhány óra anyagából, témazáró dolgozat.
Az írásbeli felelet időhiány esetén alkalmazott kényszermegoldás, biztosítja a számonkérés
folyamatosságát, de nem veheti át teljes mértékben a szóbeli felelet szerepét.
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A röpdolgozat olyan tananyagrészek után kerül sorra, amelyeknél alapvető követelmény a
számítási feladatok megoldása. 20 percnél nem tart tovább és az egész osztály írja.
Néhány óra anyagából összeállított feladatlap íratásának az a célja, hogy megvizsgáljuk a
tanulók rendelkeznek-e a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek, fogalmak,
törvények, összefüggések ismeretével. Előző órán célszerű jelezni a tanulóknak, hogy
pótolják az esetleges hiányosságaikat.
Témazáró dolgozatok az egyes témakörök összefoglalása után kerülnek sorra. A témazáró
dolgozat íratásának időpontját legalább két héttel előtte közöljük a tanulókkal.
Vannak diákok, akik szóban jobban ki tudják magukat fejezni, mint írásban. Nekik
lehetőséget kell adnunk, hogy szóban is teljesíthessenek. A szóbeli számonkérés során a
pedagógus az osztály előtt is szemléltetni tudja elvárásait, értékelési szempontjait.
Gondoskodjunk arról, hogy a tanulók tisztában legyenek a követelményrendszerrel, kiemelve
ebből a minimumfeltételeket.
Írásbeli munkáknál a dolgozatot világos értékelő megjegyzéssel lássuk el, kiosztásuk során
pedig szóban is fűzzünk hozzá rövid kiegészítést. A javításokat lehetőleg a következő
alkalomra, de maximum két héten belül el kell végezni, ha annak nincs objektív akadálya (pl.
betegség). Két hetet meghaladó értékelést követően a tanuló dönthet, hogy elfogadja-e az
érdemjegyet.
Az érdemjegyek megállapítása a tanárok döntési kompetenciája, így természetesen szubjektív.
Ahol lehetőség van rá, ott a tanár igyekezzen (pl. pontrendszerrel) növelni a figyelembe
vehető objektív tényezők számát. Az osztályzatok kialakításához a félév során minimum 3
érdemjegy szükséges – ezek között legalább egy témazáró érdemjegy - , de törekedünk ennél
nagyobb (pl. havi) gyakoriságú értékelésre.
Az írásbeli beszámoltatás megjelenési formája informatika órán elsősorban a teszt és a
feladatlap. A tárgy mibenlétéből adódik, hogy a hagyományos írásos forma helyett inkább az
elektronikus változatok kerülnek előtérbe.
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és
korlátai:
A leckeírás segít (segítene) abban, hogy a gyerekek megtanuljanak utasításokat követni, az
idejüket és az energiájukat beosztani, a feladat megoldások során kitartani, az önálló
munkában kreatívan alkotni.
Fizikából az otthoni felkészüléshez házi feladatként elsősorban a tankönyvben lévő
gondolkodtató kérdéseket és a tanult összefüggések alkalmazását igénylő feladatokat célszerű
adni. Az egységes érettségi feladatgyűjtemény feladatai is alkalmasak megfelelő előkészítés,
gyakorlás utáni otthoni feldolgozására. Nem a mennyiség a lényeges, hanem az, hogy azok a
tanulók, akik megpróbálkoznak a feladatok megoldásával siker élményhez jussanak.
Egy-egy érdekes téma házi dolgozatban való feldolgozása is lehet nem kötelező jelleggel házi
feladat. Segítségként ajánljunk irodalmat, folyóiratot stb., ahonnan a tanulók tájékozódhatnak.
Informatikából nem jellemző a hagyományos írásbeli házi feladat a tantárgy gyakorlati jellege
miatt. Érettségire való felkészülés során azonban nagyon hasznos, ha a tanulóknak önállóan
otthoni munkával kell nagyobb témakört összefoglalni a rendelkezésre álló tankönyvek,
segédanyagok felhasználásával kidolgozni.
Rajzolás-festés és fakultációs órák:
 A tanórán megadott tematika alapján készített rajzok osztályzása
 A tananyaghoz kötődő otthon készített munkák osztályzása
 Önszorgalomból és gyakorlási szándékkal készült munkák értékelése
 Félév és év végén a készségszintű fejlődés értékelése szóban
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8.9 Művészettörténet:
Tagozatos osztályoknál:
 1-1 művészeti kor lezárása- témazáró dolgozat formájában
 Fogalmak, műtárgylista röpdolgozati számonkérése
 Önálló kutatáson alapuló házi dolgozat és beszámoló értékelése érdemjeggyel
 Év végén összehasonlításokon alapuló összegző felmérő
Szakképző osztályoknál:
 Nagyobb témaegységek lezárása gondolkodtató jellegű felmérő dolgozattal
 Önálló kutatáson alapuló házi dolgozat és beszámoló értékelése érdemjeggyel
A legfontosabbnak tartjuk, hogy az ismeretek a jártasság szintjén túl a készségek szintjén
jelenjenek meg, amihez elengedhetetlen a folyamatos gyakorlás és tájékozódás korunk és
távolabbi múltunk művészeti életében. A legnagyobb fejlődés mindig belső indíttatásból
fakadóan jelentkezik, ezért tartjuk fontosnak az otthon munkát és annak értékelését ezen a
területen.
8.10 Tánc
A beszámoltatás és számonkérés, valamint a tanulók munkájának minősítése többféleképpen
történik. Külön kell választani az elméleti és a gyakorlati tárgyakat.
Elméleti tárgyak:
 Folklórismeret
 Tánctörténet
A félév folyamán egy-egy témakör lezárását követően szóbeli és írásbeli beszámolók vannak.
Ezekből a témazárókból átlagban 3-4 érdemjegy gyűlik össze. Félévkor ezek átlaga adja az
érdemjegyet. Természetesen lehetőség van javítani, ha a tanuló kéri. Ebben az esetben egy
külön felelettel dől el az érdemjegy. Amennyiben a hiányzása (általában igazolatlan),
meghaladja a jogszabályban előírtakat, úgy nem lehet érdemjeggyel minősíteni a tanuló
teljesítményét.
Gyakorlati tárgyak:
 Néptánc
 Társastánc
 Modern-kortárs tánc
Az elméleti tárgyhoz hasonlóan itt is bizonyos témaköröket zárunk le a félév folyamán. Ezek
átismétlése után egyéni bemutató formájában ad számot a tanuló tudásáról. Ezeket
érdemjegyekkel mérjük. Az így szerzett érdemjegyek átlaga adja a félévi jegyet. Javítási
lehetőség itt is adott.
Követelmény a néptáncnál, hogy a tanuló ismerje a tanult táncrendeket, és azokból tudjon
magabiztosan improvizálni. Ismerje és nevezze meg az irányokat, a tánc arányait, esetleges
alakzatait.
A nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok önálló és
páros bemutatására.
A modern-kortárs táncművészet főbb irányzatait, az irányzatok technikai alapelemeit, a
különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, a mozgáselemek
végrehajtásának meghatározott szabályait, harmonikus, esztétikus kivitelezési módjait.
Testrészeinek irányított mozgását, a test térben való mozgáslehetőségeit, a tér, ritmika,
dinamika magasabb fokú használatát, a kapcsolatteremtés és improvizáció technikáit, a
kortárs tánc lépésanyagát, technikáját.
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Az értékelés folyamán fő szempont, hogy a vizsgázó érti e az alapvető összefüggéseket, van e
komplex látásmódja a táncművészeten belül, ismeri e tánc fejlődésének folyamatát, az egyes
irányzatok kialakulását.
Tud e stílusosan táncolni, folyamatokat, táncrendeket előadni, tudja e a táncban, hogy mit
miért csinál, ura e testének, rendelkezik e fejlett mozgáskoordinációval. Tud e magabiztosan
improvizálni az adott táncfajtán belül.
A gyakorlati anyagból elégtelen érdemjegyet kap az a tanuló, aki segítséggel sem képes
önállóan bemutatni a táncokat. Nagy tévesztések jellemzők, összekeverés más táncokkal.
Ez lehetetlen, ha a tanuló az órákon ott van és gyakorol. Általában azoknál a tanulóknál fordul
elő, akik évközben szinte be sem járnak az órákra, akár igazolt, akár igazolatlan hiányzásaik
nagymértékűek, szemmel láthatóan különösebben nem érdekli őket a tárgy.
8.11 Ének
Értékelés
Az ének-zene készségtantárgy számonkérési metodusa speciális. A szöveges és szolmizációs
gyakorlatok frontális feldolgozását követően csoportos felelés következik, hiszen az
énekhangok minősége és az intonációs problémák ilyen módon kiegyenlítődnek.
A 9-10. évfolyamon évente 4-4 írásbeli témazáró dolgozatra kerül sor, ezekre a tanulók
egyénileg otthon készülnek.
8.12. Testnevelés
Testnevelés tantárgyból a tanulók értékelése a tantervben szereplő tananyag gyakorlati
bemutatása alapján történik.
Az egész éves folyamatos ellenőrzés lehetővé teszi az előrehaladás, az egyéni fejlődés
mértékének megállapítását.
A motorikus képességek értékelését az erre a célra központilag elkészített mérési útmutató
alkalmazásával kell elvégezni.
A sportjátékok az atlétika és a torna anyagának értékelésénél az egyéni képességeket is
figyelembe kell venni.
A tanulók testnevelés érdemjegyeinek megállapításánál az órai munka, a testneveléshez való
pozitív hozzáállás, a tanórán kívüli sporttevékenység is hozzátartozik.
Minden tantárgy esetében figyelembe vesszük, hogy a tanítványok számára a követelmények
ne okozzanak teljesíthetetlen feladatot.

9. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI
RENDSZERE
Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban
(elsősorban a Pedagógiai Programban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a
Házirendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja.
Az iskolai belső ellenőrzés rendjét a belső ellenőrzési terv is meghatározza.
A nevelő-oktató munka ellenőrzését végezheti:
a) tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadó és szakértő,
b) pedagógusok esetében: az igazgató, az igazgató helyettesek, a munkaközösségvezetők, valamint külső szakértők, szaktanácsadók.
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9.1 Az iskola, mint szervezet értékelése
Az értékelés területei
képességek létrehozása, emberi erőforrások kibontakozása,
 oktatás
 nevelés
 társadalmi beilleszkedés
 tanulók tevékenységre ösztönzése
munkaszervezés (a pedagógusok, munkatársak, tanulók irányítása),
 az idő és a tér kihasználása
 források képzése
 személyzeti munka
 belső információáramlás
eszközrendszer használatának megszervezése,
 a helyiségek kihasználása
 a pénzgazdálkodás
életkeretek megszervezése,
 a tanulók fogadása, elhelyezése, étkeztetése
 iskolán kívüli tevékenység szervezése
 a tanulók, pedagógusok és személyzet biztonságigényének kielégítése
a külső kapcsolatok fejlesztése,
 a jövőbe tekintő tervek készítése
 kapcsolatok alakítása a társadalmi környezettel
 az intézményi image gondozása
 kommunikáció a helyi miliővel
 fórumok pl. iskolaszék, szülői tanács irányítása
ellenőrzés és értékelés,
 a tanulók belső értékelése
 vizsgaeredmények
 a tanulók eredményének figyelemmel kísérése a következő iskolafokon
 a pedagógiai eszköztár adottságainak és felhasználásának értékelése.
Az iskolai munka értékelésének céljai:






eredményességre törekvés a személyiségfejlesztésben, a vizsgákra
felkészítésben, a továbbtanulásban, a szakmaszervezésben stb.,
motiváció (tanulói, tanári, szülői),
kontroll (ellenőrzés, korrekció),
jövőkép-alakítás,
minőségbiztosítás az iskolai munka minden szintjén és területén.

való

Az értékelés alapelvei:






terjedjen ki az iskolai élet egészére,
legyen folyamatba ágyazott, kiszámítható, megalapozott,
törekedjen objektivitásra,
személyre, közösségre szólóan ösztönözzön,
az értékelés az iskolánkban elfogadott követelményrendszerre épüljön, biztosítsa a
követelmények nyitottságát.
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9.2 A tanuló teljesítményének értékelése
9.2.1 Az értékelés célja
 a tanulók személyiségének fejlesztése,
 további tevékenységre, jobb munkára ösztönzés,
 önálló tanulásra való képesség és igény kialakítása.
9.2.2 Értékelési szempontjaink
 a félévi és év végi osztályzatok kialakítása folyamatosan szerzett osztályzatok
alapján,
 tárgyanként, félévente legalább három osztályzat szükséges,
 tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük, figyelembe vesszük a fejlődési
tendenciát,
 ha a tanuló az adott tantárgy féléves óraszámának 30%-ról hiányzik, köteles
beszámolni vagy osztályozó vizsgát tenni,
 számonkérés után rövid szóbeli értékelés tanácsadás céljából, útmutatás a
fejlődéshez,
 ügyelni kell a szóbeli és írásbeli feleletek arányára,
 egyéni, csoportos, globális számonkérést, értékelést váltogatni kell,
9.2.3 Az értékelés módszere
Következetes, egyértelmű, rendszeres, sokoldalú, sokszínű, igazságos; a tanulók életkori
sajátosságainak és a tantárgy jellegének megfelelő; ne okozzon feszültséget; javítás
lehetősége biztosított legyen.
9.2.4 Az értékelés típusai
a.) - diagnosztikus









első osztályban a tanév elején a tudás és az előzetes készségek felmérése a cél (az
általános iskolai tananyag hangsúlyos részeinek elsajátítási szintjéről kapunk
jelzést)
ennek eredménye alapján a tanítási mód kialakítása,
szükséges döntések előkészítése,
felzárkóztató foglalkozások szervezése,
nyelvi csoportba sorolás
tanítási problémák esetén az okok meghatározása
a tanulói teljesítmények alapján teszünk javaslatot, ajánlatot a fakultáció
megválasztására,
ismeretében segítjük a pályaválasztást.

b.) - szummatív
Egy-egy szakasz lezárásakor a tanuló minősítése és kategorizálása
 a tanuló eredményeinek, fejlettségének a megállapítása
 év végi bizonyítvány
 érettségi vizsga
c.) - formatív
A tanítási-tanulási folyamatban állandóan jelen van.
 folyamatos visszajelzés,
44



módosításokhoz szükséges információszolgáltatás változatos módon valósul meg:
írásbeli, szóbeli vagy más formában tantárgytól függően.
Az értékelés típusai közül a jelenlegi gyakorlatban mindhárom formát alkalmazzuk.
A tantárgyanként kialakított értékelési szempontrendszer segít pontos visszajelzést adni a
tanulók elért eredményeiről, a kapcsolódó szöveges értékelés pedig utat mutat a
fejlődésükhöz. A szülőkkel tartott kapcsolat, melynek erősítése érdekében még sokat kell
tennünk, a közösen nevelt gyermek fejlődését nagymértékben segíti.
9.2.5 Magatartás és szorgalom értékelése
Az értékelés elvei
Az egy osztályban tanító pedagógusok közül az osztályfőnök az a személy, aki a legnagyobb
figyelemmel kíséri a tanulók fejlődését, iskolai előmenetelét. Így számos információval
rendelkezik a tanulókról, és ő az, aki a legjobban ismeri szociális helyzetüket is. Ezért az
osztályfőnök véleménye a tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésekor irányadó, az
elbírálást döntően befolyásolja.
Amennyiben kérdőjelek merülnek fel egyes tanulók értékelésekor, az osztályfőnök
konzultáljon az érintett tanuló többi tanárával. Vitás esetekben mikroértekezlet (az osztályban
tanító pedagógusok) összehívásával segítse a helyes döntés meghozatalát, illetve megfelelő
nevelési stratégia kidolgozását.
Ugyanakkor fontos, hogy az osztályban tanító szaktanárok jelezzék a tanulókkal kapcsolatos
pozitív és negatív tapasztalataikat anélkül, hogy az esetleges probléma megoldását a szaktanár
egyszemélyileg az osztályfőnökre igyekezne hárítani.
Pusztán a tanulók felénk irányuló viszonyulásából, közeledéséből ritkán vonhatunk le reális
következtetéseket. Ezért próbáljuk meg kideríteni az esetleges viselkedési zavarok - mint
tünetek - mögött rejlő okokat. Vegyük figyelembe, hogy a minősítések pedagógiai célja az,
hogy az értékelés eszközével segítse a tanuló önértékelésének objektívabbá formálását, és
ezzel hozzájáruljanak a személyiségfejlődéshez. Minden esetben hallgassuk meg az érintett
tanuló véleményét, nyújtsunk lehetőséget önismereti képének kifejtésére. Az értékelésre szánt
órán egyszavas minősítések helyett az osztály többi tagjának közreműködésével próbáljunk
egy részletesebb tükröt tartani a tanuló elé.
Általános szempontok






az iskolai élet kollektívan megalkotott szabályainak (pl. házirend) betartása,
a tanulónak a tanév során szerzett érdemjegyei,
a tanulónak a tanórai aktivitása, a tanórai munkához való hozzáállása,
a tanuló iskolai tevékenységének egyéb eredményei: dicséretek, büntetések,
versenyeken elért eredmények stb.,
késések, igazolatlan mulasztások száma. (Az igazolatlan mulasztások számának
beszámításakor körültekintő mérlegeléssel és az SZMSZ-ben foglaltak
figyelembevételével járjunk el.)

Magatartás
Példás az a tanuló, aki
 nyitott, érdeklődő az iskolai élet eseményei iránt,
 rendelkezik életkorának megfelelő felelősségérzettel saját személyisége valamint
társai és környezete iránt,
 igazolatlan mulasztással, figyelmeztetéssel nem rendelkezik.
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Példás lehet az a tanuló is, akinek egy kisebb figyelmeztetése, egy vagy két késése van,
azonban példamutató közösségi munkájáért, iskolai rendezvényeken való részvételéért
osztályfőnöki, illetve igazgatói dicsérettel rendelkezik.
Jó az a tanuló,
 akinek iskolai viselkedése ellen komolyabb kifogás nem merül fel,
 aki életkorának megfelelő felelősségérzettel rendelkezik,
 aki a rábízott közösségi feladatot elvégzi,
 akinek az igazolatlan mulasztása alacsony és legfeljebb egy vagy két szaktanári
figyelmeztetése van.
Változó az a tanuló,
 aki gyakran fegyelmezetlen, ezért több szaktanári, illetve osztályfőnöktől kapott
figyelmeztetése van,
 aki a rábízott közösségi feladatot nem vagy nem megbízhatóan végzi el,
 akinek felelősségérzete éretlen, de rosszindulatú törekvések nem jellemzik,
 akinek igazolatlan mulasztása kissé magas, de nem terjed túl azon a határon, ami
még lehetővé teszi a tananyag pótlását.
Rossz az a tanuló, aki
 tanárait és társait rendszeresen zavarja viselkedésével,
 beszéd- és viselkedésmódjában nagyon igénytelen,
 igazolatlan hiányzásai magasak, igazgatói büntetéssel rendelkezik,
 negatívizmusával nem enged a pedagógiai hatásoknak, társai irányában időnként
ártó szándék nyilvánul meg.
Szorgalom
Példás az a tanuló, aki
 képességei és lehetőségei szerint tanul, minden tantárgyból rendszeresen teljesít,
 a tanórai munkában aktívan, illetve érdeklődően közreműködik,
 bár szerényebb képességű, legalább egy szakterület iránt nagy érdeklődést mutat,
abban kiváló eredményt ér el, esetleg tanórán kívüli tevékenységbe is bekapcsolja
azt, és más tantárgyakból sem produkál közepesnél rosszabb jegyeket,
 példamutató munkafegyelemmel, kötelességteljesítéssel rendelkezik.
Jó az a tanuló,
 akinek munkafegyelme és kötelességteljesítése általában megbízható,
 aki képességeihez és lehetőségeihez mérten tanul, de munkájában kisebb
egyenetlenségek mutatkoznak,
 akinek átlaga nem süllyed a közepes szint alá,
 aki rossz előképzettsége miatt egy vagy két tárgyból nagyon gyenge, de szorgalma
arra irányul, hogy pótolja hiányosságait.
Változó az a tanuló,
 aki tanulmányi munkáját rendszertelenül végzi, kötelességére gyakran
figyelmeztetni kell,
 aki egy vagy két tantárgyból megbukott,
 akinek a tanórai munkához való hozzáállása gyakran kifogásolható, felszerelése
időnként hiányos.
Hanyag az a tanuló,
 aki nem tanul képessége szerint, és akinek tanórai munkája negatív hozzáállást
tükröz,
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akinek iskolai felszerelése gyakran hiányos,
aki több tantárgyból bukik,
akinek munkafegyelme, kötelességteljesítése megbízhatatlan.

9.2.6 A tanulók értékelésének gyakorlata
Tanulmányi munka értékelése
az értékelés alapelvei
 személyre szóló legyen,
 fejlesztő, ösztönző jellegű legyen,
 ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű,
 folyamatosságot biztosítson,
 az iskolai (munkaközösségi) követelményrendszerre épüljön,
 biztosítsa a szóbeli és az írásbeli értékelés egészséges arányát,
 legyen tényszerű,
 félelemmentes légkörben történjen.
az értékelés formái
személyes, szóbeli értékelés történik,
 a tanítási órákon,
 a tanár megragadja a tanítási órákon kívüli lehetőségeket is,
 a szaktanárok által az évközi érdemjegyek és osztályzatok megállapításakor,
 a fogadóórákon,
 a szülői értekezleten az osztályfőnök által,
 az osztályfőnök az osztályban tanító tanárok véleményét is közvetíti a magatartásés szorgalomjegyek kapcsán,
 az osztályfőnök által a naplók és ellenőrzők havi felülvizsgálatakor,
 az iskola által szervezett programok értékelésekor,
 az igazgató vagy igazgatóhelyettesek által (kiemelkedő vagy gyenge eredmények,
illetve fegyelmi vétségek kapcsán).
szöveges értékelés írásban
 szükség esetén a szaktanár vagy az osztályfőnök által (kiemelkedő teljesítmények,
illetve problémás tanulók),
 dicséretek, illetve elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe,
 szaktanárok dolgozatra írott véleményei,
 külső felkérésre készített minősítések, vélemények
 (gyermekvédelem, rendőrség, bíróság, pályázatok stb.).
Az értékelés nyilvános fórumai







házi versenyek,
az iskola belső vizsgái,,
értékelés az egész diákközösség előtt (iskolai rendezvények, tanévnyitó, tanévzáró
ünnepélyek),
értékelés a nevelőtestület előtt (iskolai rendezvények, tanévnyitó, tanévzáró
ünnepélyek),
értékelés a nevelőtestület előtt (tantestületi értekezletek, megbeszélések),
osztály vagy egyéni produktumok kiállítása.

47

10. MODULOK OKTATÁSA ÉS A TOVÁBBHALADÁS, AZ ÉVFOLYAM
SIKERES BEFEJEZÉSÉNEK FELTÉTELEI
Az intézmény pedagógiai programjában meghatározott módon oktatott modulok értékelési,
minősítési szempontjait a közoktatási törvényben körvonalazott célok és követelmények
tükrében állítottuk össze. A helyi tantervek témaköreihez alkalmazkodva elsősorban csoportos
foglalkozásokat és szereplési lehetőségeket találva igyekszünk a modulok segítségével
képességeket fejleszteni a tanulókban. Értékelést írásban és szóban is végzünk.
FILOZÓFIA
A továbbhaladás alapvető feltétele egyfajta szemléletmód, filozófiai gondolkodásmód
kialakulása a tanulókban. Hétköznapi jelenségekben is ismerjék fel az elvont filozófiai
kérdések jelenlétét. Tárgyszerű, logikára épülő vitakészség alakuljon ki csoportjukban.
Legyen ismeretük a fontosabb gondolkodástörténeti korszakokról, főbb képviselőikről
(antikvitás, középkor, újkor, 19-20. század).
A számonkérés formái: kisbeszámolók otthoni felkészülés alapján, vita és osztálygyűlés,
problémafelvető szituációk elemzése. Írásban: tesztek, játékos feladatlapok megoldása.
MOZGÓKÉP ÉS FILMKULTÚRA
A továbbhaladás feltétele: a mozgókép látvánnyal kapcsolatosa értelmezése és kritikai
képesség kialakulása a tanulókban. Az audiovizuális média társadalmi szerepének
megismerése. Rövid média-történeti ismeretek elsajátítása.
Értékelési módok: otthoni felkészülés alapján kisbeszámoló tartása, közös médiaélmények,
filmélmények elemző-értékelő megbeszélése; fogalomtár elsajátítása és felmérés írása
feladatlapos módszerrel.
MŰVÉSZETI ISMERETEK
A továbbhaladás feltétele: a művészeti ágak megismerése, pontos fogalomalkotás; a
művészetek gondolkodás-formáló, életmód-alakító szerepének felismerése. Esztétikai
alapfogalmak ismerete.
Értékelési módok: otthoni felkészülés alapján elemző értékelés írása választható témáról;
beszélgetés, stílustörténeti dokumentumok közös elemzése.
TÁNC ÉS DRÁMA
A továbbhaladás feltétele a témakörökben jelölt elméleti tudnivalók alapszintű elsajátítása (pl.
színháztörténeti korok, stílusok), valamint részvétel a csoportos munkában (improvizációk,
elemző beszélgetések, színpad- díszlet- jelmeztervek). A mozgásmotívum elsajátításával
egyéni készségek, képességek fejlődésének nyíljon lehetőség.
Otthoni felkészülésre épülő értékelési formák: kisbeszámolók; tesztek, írásbeli feladatok órai
megoldása; otthon készített tervek bemutatása.
Értékelési területek az órán: a csoportmunkába kapcsolódás figyelemmel kísérése
(történetszerkesztés, mozgásetüdök, önálló pódiumi megoldások, nyelvi játékok és
hangképzési gyakorlatok).
TÁRSADALOMISMERET ÉS ETIKA
A továbbhaladás feltétele a törzsanyagban jelölt elméleti tudnivalók elsajátítása legalább
elégséges szinten. Napi aktualitások ismerete, pl. EU, államszervezetünk. Etikai alapfogalmak
ismerete, pl. jó-rossz, erények, alapértékek.
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Értékelési lehetőség elsősorban írásban: teszt, totó, feleletválasztó feladatlapok megoldása.
További cél a készségek fejlesztése. Elsősorban: tapasztalatok gyűjtése, rendszerezése logikai
módszerrel; mindennapi szituációk jelentőségének felismerése, a megjelenítés képességének
fejlesztése, dokumentum-elemzés, újságolvasás módjainak fejlesztése. Értékelési módok:
otthoni felkészülés után kiselőadás tartása; csoportos megbeszélés, vitavezetés; dramatikus
bemutatók értékelése.

11. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
MÓDSZEREK
Intézményünkben évente két alkalommal kerül sor a tanulók fizikai állapotának felmérésére,
ami lehetővé teszi, hogy a testnevelő tanárok megismerjék a kondicionáló képességek
területén mutatkozó hiányosságokat.
Az aerob állóképesség mérése:
A 12 perces futás (Cooper-teszt) felmérésével történik.
A tanulóknak 12 percet kell folyamatosan közel azonos sebességgel futniuk úgy, hogy futás
közben ne alakuljon ki tartósan oxigénhiány.
Az értékelés a megtett méterek számával történik.
A mindennapi tevékenységünk
állóképességének mérése

során

leggyakrabban

használt

izomzat

erő,

erő

Helyből távolugrás
Az alsó végtag dinamikus erejének mérésére alkalmazzuk. A tanuló erőteljes páros lábú
elugrást végez előre. Az elugróvonal és az utolsó nyom közötti távolságot mérjük cm-ben.
Kétkezes dobás hátra, fej fölött 3 kg-os tömött labdával
A váll- és a törzsizmok gyorsasági erejének mérése. A tanuló a dobás irányának háttal áll.
Előrehajlással szerzett lendület után fej fölött hátrafelé kell eldobnia a labdát. A dobóvonal és
a labda talajra érkezése közötti távolságot mérjük cm-ben.
Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás folyamatosan kifáradásig
A váll és a kar izmainak dinamikus erő állóképességének mérése.
Négyütemű fekvőtámasz mérése
A tanulók a következő mozgást hajtják végre:
Terpeszállás-guggolótámasz-fekvőtámasz-guggolótámasz-terpeszállás. Azt mérjük, hogy egy
perc alatt hány darabot tud szabályosan megcsinálni.
Hanyattfekvésből felülés
A tanuló a hátán fekszik és mindkét térdét 90°-os szögben behajlítja, karok tarkón. A vizsgált
személy üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. Szünet nélkül
szabályosan végrehajtott felülések számát mérjük.
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Törzsemelés, hason fekvésből
A hátizmok dinamikus erő állóképességének mérése. A folyamatosan végzett törzsemelések
számát mérjük.
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A Medgyessy Ferenc Gimnázium
és
Művészeti Szakközépiskola

A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, kompetenciamérés,
ellenőrzés

IMIP MELLÉKLET
OM azonosító: 031202

Készítette: Fekete József igazgató
Debrecen, 2009. május
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A minőségbiztosítás, mérés – értékelés, ellenőrzés szabályaira vonatkozó, az alábbiakban
részletezett törvényi módosítások alapján, jelen dokumentum az IMIP-vel együtt értelmezve,
annak kiegészítéseként melléklet formájában szabályozza az intézményi megvalósítás
kérdéseit.
31) Az 1993.évi LXXIX törv. a közoktatásról 2009.01.01-től hatályos 40§ 11.
bekezdés.
32) Az 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 2009.01.01-től
hatályos 40§ 1-12 bekezdés, valamint az 1. számú melléklet.
33) 17/2009. (IV.2) OKM rendelet a minőségbiztosításról, mérés – értékelés,
ellenőrzésről.
Az intézményi minőségirányítási programunk határozza meg az intézmény működésének
hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi
minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát,
ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok
végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az
intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésének
szempontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas,
alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat. A minőségirányítási
programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a
fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program
végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit.

ALKALMAZOTTI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS
A közalkalmazottat
a) kinevezett, illetőleg megbízott vezetőként a vezetői kinevezést vagy megbízást követő
második év elteltével, valamint a határozott idejű magasabb vezetői vagy vezetői
megbízás lejárta előtt legalább három hónappal,
b) a várakozási idő 65. § (3) bekezdés szerinti csökkentése előtt, kivéve, ha a várakozási
idő csökkentése kötelező,
c) a 66. § (1)-(3) bekezdés, a 66/A. § (1) bekezdés, illetve a 79/E. § szerinti garantáltnál
magasabb összegű illetmény megállapítása előtt,
d) a 66. § (8) bekezdés szerinti esetben, illetve
e) kérésére, legkorábban közalkalmazotti jogviszonyának keletkezését, illetve a korábbi
minősítését követő három évet követően, illetve közalkalmazotti jogviszonyának
megszűnése esetén,
f) címadományozást megelőzően, illetve
g) gyakornoki ideje alatt a 22. § (15) bekezdésében foglalt esetben
minősíteni kell.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva
is minősítheti a közalkalmazottat.
(3) Nem kerülhet sor a közalkalmazott minősítésére - az (1) bekezdés e) pontban és a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével -, ha korábbi minősítésének, illetve a közalkalmazotti
jogviszonya létesítésének időpontjától tizenkét hónap nem telt el. Ez esetben a korábbi
minősítés eredményét kell irányadónak tekinteni.
(4) A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt
befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai
fejlődés elősegítése.
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(5) A minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata. A minősítést az 1992/XXXIII
TV. 1. számú melléklet szerinti minősítési lap alkalmazásával kell elvégezni. Végrehajtási
rendelet munkakörönként meghatározza a mellékletben foglaltakhoz képest az ágazatba
tartozó munkakörhöz kapcsolódó további, illetve a minősítésből kizárt szempontokat.
(6) A minősítés a közalkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével
kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat. A minősített
alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni köteles.
(7) A minősítés során az egyes minősítési szempontok értékelésekor a következő
pontszámokat kell alkalmazni:
a) kiemelkedő minősítés három pont,
b) megfelelő minősítés kettő pont,
c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont,
d) nem megfelelő minősítés nulla pont.
(8) A közalkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé
alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat. A minősítés eredményét az egyes minősítési
szempontok értékelésekor adható legmagasabb pontszámnak a ténylegesen adott
pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell megállapítani:
a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas,
b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas,
c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas,
d) harminc százalék alatt alkalmatlan
minősítést kap a közalkalmazott. Ettől eltérően, a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap,
ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő.
(9) A közalkalmazottal minősítését ismertetni kell, és annak egy példányát az ismertetésekor
a közalkalmazottnak át kell adni. A megismerés tényét a közalkalmazott a minősítésen
aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is.
(10) A minősítési lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza.
(11) A közalkalmazott a minősítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi
jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon
belül a bíróságtól kérheti.
(12) Az e §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha törvény a munka értékelésével
kapcsolatosan e szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapít meg a közalkalmazottak
tekintetében, és végrehajtási rendelet a (8) bekezdésben foglaltak szerint meghatározza a
minősítési eredménnyel való egyenértékűség feltételeit.
(13) A pedagógus értékelési szabályzat alapján végzett minőségügyi munka eredményeit, a
százalékos átszámítás általános szabályai szerint, a munkáltatói jogkör gyakorlója (igazgató)
felhasználhatja az alkalmazotti értékelés során.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
AZ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNYHEZ DOKUMENTUM ALAPJÁN
MINŐSÍTÉSI LAP
1. A közalkalmazott személyi adatai
Neve (születési neve):
Anyja neve:
Születési hely, idő:
2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
A közalkalmazotti jogviszony kezdete:
A közalkalmazott besorolása:
A vezetői megbízás/munkakör betöltésének kezdete:
A minősítés indoka:
3. A közalkalmazott minősítésének szempontjai
34) A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
Kiemelkedő (80-100%) - Megfelelő (60-79%) - Kevéssé megfelelő (30-59%)
- Nem megfelelő (30% alatt)
Szöveges indoklás:
35) A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
Kiemelkedő (80-100%) - Megfelelő ((60-79%) - Kevéssé megfelelő (30-59%)
- Nem megfelelő (30% alatt)
Szöveges indoklás:
36) A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség
Kiemelkedő (80-100%) - Megfelelő (60-79%) - Kevéssé megfelelő (30-59%)
- Nem megfelelő (30% alatt)
Szöveges indoklás:
37) A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat
Kiemelkedő (80-100%) - Megfelelő (60-79%) - Kevéssé megfelelő (30-59%)
– Nem megfelelő (30% alatt)
Szöveges indoklás:
38) A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet
Kiemelkedő (80-100%) - Megfelelő (60-79%) - Kevéssé megfelelő (30-59%)
- Nem megfelelő (30% alatt)
Szöveges indoklás:
39) A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok
Kiemelkedő (80-100%) - Megfelelő (60-79%) – Kevéssé megfelelő (30-59%)
- Nem megfelelő (30% alatt)
Szöveges indoklás:
4. Vezetői megbízáshoz/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok
40) A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala
Kiemelkedő (80-100%) - Megfelelő (60-79%) - Kevéssé megfelelő (30-59%)
- Nem megfelelő (30% alatt)
Szöveges indoklás:
41) A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése
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Kiemelkedő (80-100%) - Megfelelő (60-79%) - Kevéssé megfelelő (30-59%)
- Nem megfelelő (30% alatt)
Szöveges indoklás:
A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés,
a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések:
A közalkalmazott minősítése
Kiválóan alkalmas (80-100%) –alkalmas (60-79%) – kevéssé alkalmas (30-59%) –
alkalmatlan (30% alatt)
A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel:
Dátum:
A minősítés megállapításait
a közalkalmazottal ismertettem.

A minősítés tartalmát ismerem
észrevételeimet megtettem.

a minősítést végző aláírása,
beosztása

a minősített aláírása
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TELJES KÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA MÓDSZEREI
ÉS A FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERREL VALÓ
KAPCSOLATA
Teljes körű intézményi értékelés periódus ideje: 3 naptári év.
Módszerei:
 Az IMIP-ben részletesen közölt módszerek
 hatályos törvények által előírt metódusok
 az általánosan elfogadott minőségügyi standard-ok
Kapcsolat:
Az IMIP és a teljes körű intézményi önértékelési rendszer kapcsolata speciális kölcsönösen
egyértelmű függőségen alapuló részhalmaz reláció, ami a PDCA ciklus tervezésén keresztül
valósul meg. Az operacionalizációt a ciklus visszacsatolási folyamatát lezáró intézkedési
tervek biztosítják. Az IMIP és a hatályos törvények előírásai szerint.

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSA ÉS AZ
ORSZÁGOS MÉRÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK EREDMÉNYEINEK
KAPCSOLATA
A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az
intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés
eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok
teljesítményét. Az értékelés alapján meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek
biztosítják, hogy az intézmény szakmai célkitűzései és működési gyakorlata folyamatosan
közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését,
valamint a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a
fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. Az értékelést és a javasolt intézkedéseket az
intézmény honlapján, és a helyben szokásos módon (hirdető táblák) nyilvánosságra kell
hozni. Az intézkedési terv mindig az aktuális eredmények és beszámolók alapján készül.

ÁLTALÁNOS FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK AZ ÉRTÉKELÉSI
FELADAT ELVÉGZÉSÉHEZ
1. négyszáz pontos határérték: az a pontszámhatár, amely mind a szövegértés, mind a
matematika területén mindhárom évfolyamon (hatodik, nyolcadik, tizedik) a közoktatás
minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a
továbbiakban: OM rendelet) 7. §-ának (4) bekezdése alapján a 2008/2009. tanév rendjéről
szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott, a tanulók
képességszintjeinek határait bemutató standard képességpontok skáláján az 1. képességszint
intervallumában található,
2. országos átlagérték: az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján közzétett
iskolai vagy telephelyi jelentésekben szereplő országos átlagérték, amely az adott évfolyamon
a mérésben részt vett összes tanuló (kivéve a pszichés fejlődési zavaraik miatt a nevelési és
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulókat, valamint a megismerési
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funkciók, a viselkedésfejlődés tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat) súlyozott
átlageredménye, ahol a súlyozás a hiányzó tanulók miatti torzítások kiküszöbölésére szolgál,
3. szignifikáns javulás: az eredmény olyan javulása, amikor a Hivatal honlapján közzétett
telephelyi jelentésben „A 2008-as eredmény viszonyítása a 2007-eshez” megnevezésű
részben „az eredmény szignifikánsan javult” megállapítás szerepel,
4. intézményi szintű mérési eredmény: a Hivatal honlapján közzétett iskolai jelentésben
szereplő intézményi mérési eredmény.
Eljárási szabályok
Az eljárási szabályokat a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet tartalmazza.

HATÁLYBALÉPÉS
Jelen szabályzat 2009. május 6-án lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
A szabályzatot az alkalmazotti közösség fogadja el.
A szabályzatot módosítani kell, ha:
 a fenntartó kezdeményezi
 a helyi tantervben a szabályzatot érintő változás áll be,
 a hatályos törvények megváltoznak
 a alkalmazotti közösség 10 %-a kezdeményezi,

Debrecen, 2009. május 6.

Fekete József
igazgató
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET
A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLA
KÖZALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGÉNEK ÖSSZETÉTELE
Pedagógus munkakörök
Bajiné Gyüre Zsuzsanna
Pedagógus
Barnóth Tibor
Pedagógus
Bozsányi Andrásné
Pedagógus
Buzsákiné Mohácsi Ágnes
Pedagógus
Dr. Legoza Józsefné
Pedagógus
Jóna Szabolcs
Pedagógus
Feketéné Barbócz Éva
Pedagógus
Gulyás Imréné
Pedagógus
Gyolcsos Andrea
Pedagógus
Herbály Imre
Pedagógus
Homolya Ferenc
Pedagógus
Homolyáné Kovács Erzsébet
Pedagógus
Horváthné Budaházi Éva
Pedagógus
Jenkeiné Molnár Erzsébet
Pedagógus
Kerekes Emese
Pedagógus
Kiss Papp Csilla
Pedagógus
Kocsányné Farkas Éva
Pedagógus
Kocsis Márta
Pedagógus
Kokas Marianna
Pedagógus
Kovács Pálné
Pedagógus
Kővári Attila
Pedagógus
Labodáné Fésűs Monika
Pedagógus
László János
Pedagógus
László Noémi Dóra
Pedagógus
Molnár Erika
Pedagógus
Sipos Lajos
Pedagógus
Süli-Zakar Szabolcs
Pedagógus
Szabóné Balázs Katalin
Pedagógus
Szabóné Kiss Edit
Pedagógus
Szép Magdolna
Pedagógus
Szőllősi Lili
Pedagógus
Tar Zsuzsánna
Pedagógus
Turján Tünde
Pedagógus
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Valuchné Váradi Zsófia
Pedagógus
Viczián Beáta
Pedagógus
Bartha-Hoffmann Judit
Pedagógus
Kónya Ábel
Pedagógus
Jáger Margit
Pedagógus
Sólymos József
Pedagógus
Fátyol Zoltán
Pedagógus
Pinczésné Uti Katalin
Pedagógus
Pappné Nagy Ildikó
Pedagógus
Dudás György
Pedagógus
Szabó Károly
Pedagógus
Molnár Márta
Pedagógus
Tóth Anita
Pedagógus
Nagy Gyula
Pedagógus
Zakar József
Pedagógus
Veszteg Viktória
Pedagógus
R.Szabó Zsuzsa
Pedagógus
Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök
Dobronyi Éva
Szabadidő szervező
Tuszné Buckó Emma
Könyvtáros
Nagyné Láposi Viktória
Ped. asszisztens
Egyéb munkakörök
Balázs Ödönné
Személyügyi szervező
Fekete Anikó
Gondnok
Karacs Gyula
Karbantartó
Zelizi Krisztina
Adminisztrátor
Nagy Judit
Gazdasági összekötő
Szőke Margit
Iskolatitkár
Kisegítő munkakörök
Bernáth Lászlóné
Takarító
Fekete István
Teremőr
Ferenczi Jánosné
Takarító
Halasi István
Udvaros
Hamar Jánosné
Takarító
Kecskeméti Csilla
Eljáró
Molnár Ferencné
Takarító
Olszewszki Sándor
Portás
Pénzes Gábor
Portás
Takács István
Teremőr
Telegdi Ottóné
Takarító
Tömöri Istvánné
Takarító
Vadász Józsefné
Takarító
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Az intézményi státusz összetétele: 48 fő pedagógus; 19, 5 fő nem pedagógus; megbízási
szerződéssel dolgozó óraadók: 14 fő
Megjegyzések, kiegészítések, értelmezések:
 a státuszösszetétel az aktuális tanév feladatainak a fenntartó intézkedéseinek és a
törvényi előírásoknak megfelelően változhat, azonban az egyes státuszokra
meghatározott minőségügyi és értékelési eljárások a vonatkozó szabályzatok
rendelkezései szerint mindaddig nem változnak, amíg maguk a szabályzatok ezt
nem írják elő.
 A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
Pedagógusértékelési Szabályzatában megtalálható minősítési és értékelési rendszer
folyamatzáró, összesítő értékelése a törvényi előírások alapján beszámításra kerül
az alkalmazotti teljesítményértékelés folyamatában az alábbi átszámítási táblázat
alapján.
Pedagógusértékelési
szabályzat
(pontszám)
0-1
2-3
4
5

Pedagógusértékelési
szabályzat
(összesítő értékelés)
30% alatt
30%-59%
60%-79%
80%-100%

Alkalmazotti
teljesítményértékelés
Nem megfelelő 30% alatt
Kevéssé megfelelő 30%-59%
Megfelelő 60%-79%
Kiemelkedő 80%-100%

*az egy sorban egymás mellett szereplő adatok (rekord) egyenértékűek.





A nem pedagógus beosztású közalkalmazottak alkalmazotti teljesítményértékelését
a fentiekben idézett törvényi szabályozás alapján a közvetlen munkahelyi
felettesek véleményének figyelembevétele mellett az intézmény igazgatója végzi
az 1992./XXXIII. 1.sz. mellékletének felhasználásával az abban meghatározott
értékelési szempontok szerint.
A
pedagógus
és
nem
pedagógus
beosztású
közalkalmazottak
teljesítményértékelésének során a meghatározott szempontok tartalmi elemzése és
értékelése az éves rendes munkarendben meghatározottak szerint, a belső
ellenőrzési terv alapján végzett ellenőrzések eredményeinek figyelembevételével
történik. A tárgy év feladataihoz aktualizálva.

Debrecen, 2009. május 6.

Tisztelettel:
Fekete József
igazgató
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A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM
ÉS
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PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 031202
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PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT
Az Önkormányzati Minőségirányítási Program alapján a Pedagógus Értékelési Szabályzatot
az alábbiakban részletezett szempontrendszer alapján készítettük felhasználva Király
Zsoltnak, az ELTE Angol-amerikai Intézete tanárának a Tanári teljesítmény értékelése című
tanulmányát.
Az intézményvezetői értékelés szempontjai, értékelési területek:
(Az intézményi vezetői értékelés az ÖMIP-ben, illetve a fenntartói elvárásokban
meghatározott mindenkori technikával és dokumentációval történik; kiegészítve azt a fővárosi
Pedagógiai Intézet által kibocsátott aktuális vezető-értékelési felméréssel, klímateszttel és
nevelőtestületi elégedettségméréssel.)
Intézményvezetés
 a vezetői, irányítói, értékelési és ellenőrzési funkciók alkalmazása
 a pedagógiai munka és a pedagógusok feladatvégzésének meghatározása,
összevetése a nevelési és pedagógiai program célrendszerével
 az iskola belső és külső kommunikációja (az intézmény imázsa)
 az iskolai dokumentumok szabályossága, törvényességi megfelelése, szakmaisága
 a tanügyigazgatási dokumentumok pontossága
 a belső ellenőrzések köre és hatékonysága
 a pedagógus továbbképzések és hatékonyságuk
Pedagógiai munka
 nevelési eredmények
 a helyi tanterv eredményes megvalósítása
 az országos mérési eredmények, a hozzáadott érték
 beiskolázási mutatók
 eredmények (érettségi, szakmai vizsga, továbbtanulás, versenyek, nyelvvizsga,
ECDL vizsga)
 a tanulók tanuláshoz való viszonya
Gazdálkodás
 költséghatékonyság
 bevételek és kiadások szerkezete
 bérköltségek szerkezete
 fenntartási költségek szerkezete
 gazdálkodási szabályzatok betartása
A pedagógusok értékelését tartalmazó közös fenntartói elvárások:
Szakmai feladatok
 mérési-értékelési eredmények
 differenciált képességfejlesztés, versenyeredmények
 a helyi tanterv végrehajtása
 a kompetencia alapú nevelő-oktató munkamódszer alkalmazása
 a tanulás tanítása
 a nevelési funkció alkalmazása
 vezetői óralátogatási tapasztalatok

62

Tanügyigazgatási feladatok
 a tanügyi nyilvántartások naprakész, pontos vezetése
 részvétel a helyi dokumentumok előkészítésében és elkészítésében
 a helyi dokumentumokban foglalt eljárásrendek ismerete és betartása, betartatása
 a középvezetői (pl. osztályfőnök, munkaközösség-vezető) feladatok ellátása
 az ügyeleti rend megtartása
 együttműködés a szülőkkel
 részvétel az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában
Egyéb feladatok
 pozitív részvétel az iskola imázsának alakításában
 kreatív együttműködés az intézményi feladatok (pedagógiai programban és egyéb
belső dokumentumokban lefektetett elvek alapján) megvalósításában
 innovativitás és hagyományőrzés egyensúlya
 elérhetőség és megszólíthatóság a tanulók és szülők részéről
 szülői elégedettség – mérés eredményeinek figyelembe vétele
Az intézményi önértékelés területei:
Az irányítási és működési jellemzők és adottságok területén:
 a vezetés értékelése
 stratégiai és operatív tervezés
 a dolgozók irányításának értékelése
 erőforrások felhasználása
 az oktatási-nevelési és a működési folyamatok, valamint szabályozottságuk
értékelése
 a folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje
 a szervezeti kultúra és klíma értékelése
Az eredmények területén:
 a munkatársak részvétele (bevonásának mértéke) az intézményi programok és
fejlesztések végrehajtásában
 a külső partnerek (szülők, tanulók) elégedettsége
 a belső partnerek (pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak)
elégedettsége
 közösségi, társadalmi szerepvállalás
 az intézmény oktatási, nevelési eredményei
A pedagógusok személyre szóló teljesítményértékelésének javasolt felépítése, rendszere:
Személyi fejlődés
 A személyi fejlődés az értékelt időszak teljesítményének, meghatározásának ad
értékelési szempontokat.
Intézményi mutatók
 Az éves munkatervre épülnek, a kitűzött célok, feladatok megvalósítási szintjét az
országos, helyi mérési-értékelési eredményeket mutatják.
Személyes teljesítménymutatók
 Az egyes pedagógusok személyes teljesítménymutatói. A pedagógussal szembeni
konkrét célokra és elvárásokra építenek. Ezek alapján teljesíthetők az intézményi
mutatók.
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A pedagógusok személyi fejlődésének vizsgálati területei:
Szakmai tudás
 Szerzett, elsajátított ismeretek, hozzáértés, szakértelem, amelyet a pedagógus a
gyakorlatban tud alkalmazni.
Terhelhetőség
 A pedagógus a munkaköréből adódó feladatainak maradéktalan teljesítésén felül
mennyire képes újabb kihívásoknak eleget tenni.
Innovációs készség
 A szakmai tudás felújításának, valamint új ismeretek elsajátításának képességeivel
való rendelkezés. A szakmai tudás fejlesztésének szintje akár önképzés útján is.
Kommunikációs készség
 Az információnak rendszeres, célirányos cseréjére való készség.
Időgazdálkodás
 Milyen mértékben képes a pedagógus arra, hogy a napi munkaidőkeretén belül a
munkafeladatokat fontossági sorrendben hatékonyan megoldja, idejét jól
szervezze.
Munkatempó
 A munkavégzés üteme, gyorsasága.
Határidők betartása
 A kitűzött feladat az előre egyeztetett és elfogadott időpontra történő leadása.
Önállóság
 A kiadott feladatok külső segítség nélküli megoldása.
Problémamegoldás
 Az elvégzendő feladat elvégzése során felvetődő problémák felismerése és annak
értékelése, hogy a pedagógus azokat önállóan, gyorsan, logikusan, minden
körülményt figyelembe véve megoldja-e.
Irányítás


Valamely feladat több munkatárssal történő megvalósítása, elvégzése.

Tolerancia
 Mások ellenkező meggyőződését vagy véleményét tiszteletben tartó, türelmes
magatartás, mások aktív meghallgatása. Ennek a területnek a megjelenése a
pedagógus attitűdjében.
Lojalitás


Az intézmény céljaival, tevékenységével
maradéktalan teljesítése, áldozatvállalás.

való

azonosulás,

a

feladatok

Szervezői készség
 Valamely feladat végrehajtásának megszervezését mutató indikátor.
Közösségi tevékenység
 társas események megszervezése
 közösségi rendezvényekben
 szakmai konferenciákon való részvétel
 szakmai tréningeken való részvétel
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AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER LEÍRÁSA
1. BEVEZETÉS
A tanári teljesítmény értékelésére irányuló rendszer bevezetésének indokai
A Közoktatási Törvény kötelezően előírja, hogy a 2002/2003-as tanévtől kezdve az iskolai
Pedagógiai Programnak tartalmaznia kell egy minőségbiztosítással – később
minőségirányítással - kapcsolatos fejezetet.
Mivel az iskolánkban folyó munka minőségének egyik legfontosabb eleme az ott tanító
tanárok teljesítménye, nyilvánvaló, hogy a minőségirányításnak, minőségfejlesztésnek ebben
a vonatkozásban a pedagógustevékenység színvonalának emelésére kell vonatkoznia. Ehhez
szükséges a pedagógusok és a vezetők munkájának rendszeres vizsgálata.
Határozott igény mutatkozik a közvetlenül érintettek köréből is valamiféle értékelő rendszer
működtetésére. (Mutatják ezt a különböző tanári visszajelzések a partneri elégedettségi
vizsgálatok alkalmából.)
Jelenleg a nevelőtestület a fejlesztési céllal folyó pedagógus-értékelést fogadta el. A
Közoktatási Törvény szelleme alapján várható, hogy a közeljövőben az értékelés fő célja a
minősítés lesz, hiszen a kormányzat elsődleges érdeke az, hogy szükség esetén (költségvetési
problémák, csökkenő diáklétszám stb.) legyen mire alapoznia a tanárok és az iskolák
differenciált finanszírozásával kapcsolatos döntéseit. Reális veszély az is, hogy egy ilyen
alapvetően minősítő célzatú rendszer jórészt olyan egyszerűen kezelhető, de formális és
leegyszerűsítő mutatók alapján működne, mint jelenleg. Például a különböző vizsgák
(érettségi-felvételi, OKTV) eredményei, nyelvvizsgák vagy az elvégzett továbbképzések
száma stb. Ez a rendszer tehát továbbfejlesztve, a testülettel egyeztetve, később alkalmazható
lehet a minősítésre is.
Az ajánlott értékelési rendszer alapvonásai
Egy értékelési rendszer elméletileg számos különböző célt szolgálhat: például alkalmas lehet
a kiemelkedően sikeres vagy éppen a kiemelkedően gyenge teljesítmények azonosítására egy
tanár munkájának különböző területeit tekintve, elősegítve ezzel a fejlesztendő területek
megjelölését, a célok kitűzését. Segíthet a továbbképzések ésszerű megtervezésében. Alapot
adhat a külön megbízással ellátandó feladatokat illetően (pl. osztályfőnökség).
Az alapvető kérdés az, hogy egy adott értékelő rendszer elsődlegesen fejlesztő vagy minősítő
jellegű célokat fogalmaz-e meg; egyrészt mert ez a jelleg messzemenően meghatározza a
rendszer elemeit, eljárásait és felhasználási lehetőségeit, másrészt pedig közvetlenül
befolyásolja az érdekeltek viszonyát, hozzáállását az egész folyamathoz. Célszerű a két
jelleget elkülöníteni egymástól.
A minősítés igényének elsődlegessége – mivel elkerülhetetlenül félelmet gerjeszt és
önvédelmi reflexeket vált ki – törvényszerűen kioltja az értékelő rendszerekben rejlő
fejlesztési potenciált, míg a fejlesztő jelleg elsődlegessége azért hagy némi szerepet a
minősítésre is. Ha igény tartunk a fejlesztő hatásokra, akkor csak olyan rendszert vehetünk
számításba, amely az ilyen célokat tekinti elsődlegesnek.
Ez azt jelenti, hogy rendszerünk fő célja az, hogy segítsen az oktatás-nevelés színvonalának
emelésében, hogy lehetővé tegye a problematikus területek azonosítását és a kezelésükhöz
szükséges reális célok kitűzését, valamint olyan információkhoz juttassa az iskolavezetést,
amelyek segíthetnek bizonyos vezetői döntések igazságosabb és megalapozottabb
meghozatalában anélkül, hogy minősítene, tanárokat rangsorba állítana.
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2. AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZERREL KAPCSOLATOS CÉLOK ÉS AZ
EZEKBŐL KÖVETKEZŐ ELVÁRÁSOK
A fejlesztő szándék elve
Mivel alapvető célja az egyéni és intézményi szintű munka minőségének javítása:
 legyen alkalmas az eredményes munka, a sikeres teljesítmény és kimutatására;
 legyen alkalmas a problematikus területek azonosítására és a teljesítmény
javítására irányuló célok kijelölésére;
 mutassa ki a különböző területeken elért jó és a gyenge teljesítmények közötti
különbséget;
 legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának kimutatására;
 segítse a tanárok és az Iskolavezetés közötti információcserét, segítsen az
Iskolavezetésnek abban, hogy jobban megismerje a tanárok véleményét saját és az
iskola tevékenységével kapcsolatban is.
A sokoldalúság elve
Mivel a pedagógustevékenység rendkívül összetett, és az oktató-nevelő munka minőségének
számos különböző aspektusa van:
 tegye egyértelművé, hogy az Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskola nevelőtestülete milyen aspektusok vizsgálatával és milyen
kritériumrendszer alapján ítéli meg tanárainak teljesítményét;
 vegye figyelembe mind a szaktárgy(ak) tanításával összefüggő (nevelési és
oktatási), mind pedig az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket;
 minden munkaközösség külön vitassa meg, majd a speciális tantárgyi
követelmények figyelembevételével pontosítsa az egyes mérőeszközöket és a
bennük foglalt kritériumokat.
A méltányosság elve
Mivel nagyon kényes kérdésről van szó:
 a nevelőtestület vitassa meg, a helyi körülmények figyelembevételével módosítsa,
majd hagyja jóvá az értékelési rendszert;
 kezeljen minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan, teljes mértékben zárja ki a
megszégyenítés/megszégyenülés lehetőségét;
 törekedjen objektivitásra;
 csak olyan területeket vizsgáljon, amelyekről megfelelő adatok állnak
rendelkezésre;
 a lehető legegyszerűbb és egyértelműbb legyen;
 minden részletében átlátható legyen;
 lehetőség szerint minél jobban vonja be az érintettet az értékelési folyamatba;
 az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhető legyen;
 adjon lehetőséget az értékeltnek, hogy kifejthesse a véleményét a róla gyűjtött
adatokkal kapcsolatosan;
 segítsen a fejlődés lehetséges útjainak megtalálásában, de az ezzel kapcsolatos
egyéni döntések meghozatalát bízza az értékelt tanárra;
 ne keltsen érdekellentétet és ellenségeskedést a nevelőtestület tagjai között.
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Az elméleti megalapozottság elve
A rendszer csak olyan elemeket tartalmaz,
 amelyeket a nemzetközi irodalom bevált, általánosan elfogadott elemnek tekint;
 amelyekre általánosan elfogadott, a gyakorlatban bevált mérőeszközök állnak
rendelkezésre.
A kivitelezhetőség elve
Mivel sem idő, sem pénz, sem pedig korlátlan energia nem áll rendelkezésre:
 legyen a lehető legkevésbé pénz-, idő- és munkaigényes;
 ne legyen szükség külső szakemberek bevonására.

3. A TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS JELLEGE
A pedagógus teljesítmény vizsgálatának legáltalánosabb célja az, hogy – az Medgyessy
Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott
intézményi szintű célok és az iskolában dolgozó egyes tanárok karrier-terve között
kapcsolatot teremtve – járuljon hozzá az iskolai munka színvonalának emeléséhez. E cél
elérése egyrészt közvetlenül az egyes tanárok oktató-nevelő munkájának színvonalát javító,
másrészt az iskolai munka szervezésével-irányításával összefüggő (vagyis egyéni és iskolai
szintű) célokon keresztül valósulhat meg, azaz mindkét cél alapvetően fejlesztő és nem
minősítő jellegű.
Az oktatás-nevelés szakmai színvonalának emelésére irányuló célok
 segíteni abban, hogy minden tanár képet alkothasson arról, hogy teljesítményét
hogyan ítélik meg kívülről, egy tantestületi konszenzus alapján létrehozott és a
tanári közösség egésze által elfogadott mérce (kritériumrendszer) szerint;
 elismerni az elért egyéni teljesítményeket és a kimutatható fejlődést;
 segíteni az esetleges egyéni problémák feltárásában, és erre épülő tanácsadással és
egyéni célok kitűzésével – végső soron azonban az érintett döntéseire hagyatkozva
- elősegíteni a tanár szakmai fejlődését.
Az iskolavezetés munkája színvonalának emelésére irányuló célok
 elősegíteni a színvonal emeléséhez szükséges iskolai tárgyi/igazgatási feltételekkel
kapcsolatos problémák azonosítását és megoldását;
 elősegíteni az iskolai feladatok jobb elosztását;
 elősegíteni az egyéni igények/szükségletek és a pedagógus továbbképzés
összehangolását;
 adatokat szolgáltatni az iskolai Pedagógiai Program aktualizálásához;
 javítani a tanárok és az iskolavezetés közötti kommunikációt;
 adatokat, információkat szolgáltatni a foglalkoztatással kapcsolatos személyi
döntésekhez;*
 adatokat, információkat szolgáltatni a bérezéssel, jutalmazással kapcsolatos
döntésekhez.*
*Megjegyzés: A fenti, csillagokkal jelölt célok a rendszer egyetlen minősítő és nem fejlesztő
szándékú elemét képviselik.
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A vizsgálat egyeztetett jellege és a helyi igények beépítése rendszerbe
A vizsgálat alapvetően fejlesztő szándékú célkitűzéséből következik, hogy nem ellenőrző,
hanem értékelő funkciót tölt be. Mivel az a cél, hogy az értékelés szempontjai - szemben az
ellenőrzéssel - ne egy központilag, előre meghatározott normarendszerre, hanem az
intézményi sajátosságok figyelembevételével létrehozott kritériumokra épüljenek, ezért ez a
rendszer a munkaközösségek majd a nevelőtestület vitái során, az IMIP csoportunk
közreműködésével, a nevelőtestület döntése alapján alakult ki.
Minden tanév végén felülvizsgálandó.

4. AZ ÉRTÉKELÉS TÁRGYA, MÓDSZEREI ÉS MENETE
A korrekt teljesítményértékelés eszköze tehát a fent megfogalmazott alapelvek és célok
szellemében kialakított, általánosan elfogadott elemekből álló, adatok szolgáltatására
alkalmas területeket vizsgáló rendszer, amely egy közmegegyezésen alapuló, az Medgyessy
Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola által értelmezett minőségi munka
jellemzőit tükröző komplex követelményrendszeren alapul.
A követelményrendszer alapjai és összetevői
A követelményrendszerünk öt egymást kiegészítő alapon nyugszik:
 az Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Szervezeti és
Működési Szabályzatában rögzített, a pedagógus munkakör általános és helyi,
illetve személyre szóló munkaköri leírásán illetve leírásain (pedagógus,
osztályfőnök, munkaközösség-vezető);
 a Pedagógiai Programban és a helyi tantervben foglalt oktató-nevelő munka
vezetői (helyi tanterven, tanmeneten, haladási naplón, ügyeleten, fejlesztésben
való részvételen) megítélésén;
 egy, a munkaköri leírás követelményein túlmutató, a pedagógusi munka
különböző szerepszintjeit és az ezeknek megfelelő képességeket és készségeket
átfogó, közmegegyezésen alapuló, kellően részletes kritériumrendszeren
gyakorlati (a tanított tantárgyak, szakkörök, fakultációk látogatásán) alapuló
vizsgálatán;
 az értékelendő pedagógus önértékelésére és az iskolai munka fejlesztésével
kapcsolatos elképzeléseire építő véleménykérésen;
 az előző értékelési ciklus végén született, egyénekre vonatkozó megállapításokon,
amelyek rögzítik a kiemelkedően sikeres területeket és fejlesztési célok
formájában kijelölik a jövőben fejlesztendő területeket.
(Ez a pillér csak a már működő rendszerekben játszhat szerepet.)
A vizsgálandó területek
Az egyes területek „fontossága”, az adatok hozzáférhetősége és praktikus (pl. anyagi, munkaés időigényre vonatkozó) megfontolások alapján, valamint a fejlesztő jelleg elsődlegessége
miatt a következő területek rendszeres vizsgálata indokolt:
 a tanár tanórai oktató-nevelő munkájának értékelése;
 a tanár tanórán kívüli iskolai tevékenységének értékelése;
 a tanár képzettségének és felkészültségének értékelése;
 a tanár által tanított tanulók kiemelkedő tanulmányi eredményeinek értékelése;
 a tanár hozzáállásának és munkafegyelmének értékelése;
 a tanár tanórán/iskolán kívüli szakmai tevékenységének értékelése;
 a tanári teljesítmény egymást követő ciklusokban tapasztalt javulásának értékelése.
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Az információgyűjtés eszközei
Az értékelés részletes követelményrendszere a vizsgálandó területeken nyújtott teljesítmény
értékelésére kidolgozott mérőeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg. Ez a
rendszer hat különböző eszköz segítségével gyűjti be a kritériumokra vonatkozó
információkat:
 Óramegfigyelési Lap
 Tanulói Kérdőív
 Önértékelő Lap
 Véleménykérő Lap
 Vezetői vélemény a tanórán kívüli munkaköri feladatokról, a vezetőkkel való
kapcsolattartásról, az innovációkról és az adminisztrációs munkáról;
 Értékelési Beszélgetés és a vizsgálat tanulságait összegző, aláírt és irattározott
Értékelési Összesítő Lap.
Egy-egy eszköz egyszerre az értékelés több komponensét (vagyis a pedagógus munka
különböző szerepszintjeit, az ezeknek megfelelő képességeket és készségeket átfogó
kritériumrendszert, a munkaköri leírásban foglaltakat és az előző ciklus végén kijelölt egyéni
fejlesztési célokat) is lefedi, azaz egy-egy komponens vizsgálata több különböző eszközön
keresztül történhet. (Pl. a Tanulói Kérdőív egyes kritériumai a tanár tanórai oktató nevelő
munkáján kívül vizsgálják a hozzáállást és munkafegyelmet is, ugyanakkor az előbbi terület
terítékre kerül az Óralátogatási Lapon, az Önértékelő Lapon, a Véleménykérő Lapon és az
Értékelési Beszélgetésen is, míg az utóbbival foglalkozik még az Önértékelő Lap és az
Értékelési Beszélgetés is.)
Az értékelés lebonyolítói
Az értékelés kidolgozott forgatókönyv alapján történik. A forgatókönyvet az érintettek (az
értékelésben résztvevők) az értékelés kezdete előtt legalább 7 nappal megkapják. (A
koordináció az IMIP-csoport feladata.)
Az értékelést az értékelt tanár munkaközösség-vezetőjéből (vagy több tárgy tanítása esetén
munkaközösség-vezetőiből) és az iskolavezetés egy tagjából, valamint az értékelt által
felkérhető kollégájából álló Értékelő Csoport végzi az érintett tanár aktív (önértékelés,
véleménynyilvánítás, vita formájában történő) közreműködésével. (A munkaközösségvezetők értékelését annak helyettese vagy a legnagyobb tanítási tapasztalattal rendelkező
munkaközösségi tag végzi.) A csoportot az igazgató vagy az ő megbízásával valamelyik
helyettese vezeti. Munkájukat éves ütemterv alapján végzik, amely az éves munkaterv
mellékletét képezi. Az információszolgáltatásban egy kérdőív kitöltésével az értékelt által
tanított valamennyi tanuló részt vesz.
A mérőeszközök közül az Óramegfigyelési Lap kritériumaival kapcsolatos információgyűjtés
az Értékelő Csoport tagjainak feladata. Az óralátogatásokat az óra megbeszélése követi, ezen
tapasztalatok birtokában készülnek el az Óramegfigyelési Lapok. A Tanulói Kérdőívben
foglalt kritériumokról a diákok alkotnak véleményt. Az óralátogatások és a diákvélemények
számszerűsíthető tapasztalatai (ötfokú skálán) az érintett és a vezető rendelkezésére állnak az
Értékelő Beszélgetés idejére. Az Önértékelő Lapon, a Véleménykérő Lapon megfogalmazott
kritériumokkal összefüggő információk az érintett tanár és az Értékelő Csoport vezetőjének
konszenzusával születnek meg az Értékelési Beszélgetés keretében, ahol az értékeltnek módja
van véleményt nyilvánítani. Az Értékelési Összesítő Lapot egy héttel a beszélgetés után
aláírva – megjegyzéssel vagy nélküle – vissza kell juttatni az érintett vezetőnek.
Az értékelési ciklus
A vizsgálat folyamatosan zajlik, és egy tanár esetében négyéves ciklus után zárul. Így
biztosítható egyfelől, hogy ez alatt az idő alatt mindenki sorra kerüljön, másrészt ne legyen túl
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hosszú az idő, amikor az előző ciklusban megfogalmazott fejlesztési célok mérlegre kerülnek.
Lehetőség van ad hoc mérésre is.
A ciklus során:
 az értékelt tanár által tanított minden tárgy munkaközösség-vezetője kétévente
legalább egyszer, az iskolavezetés tagja pedig ciklusonként legalább egyszer
meglátogatja, és a megadott kritériumok alapján értékel egy-egy teljes (45 perces)
tanórát. Az óralátogatásokat (csak a látogató és az értékelt részvételével)
óramegbeszélések követik;
 A vizsgálatban érintett tanár minden tanított szakja esetében kötelező legalább 1
órát látogatni.
 egy alkalommal (a vizsgálat idején) a tanár által tanított összes csoport tanulói
kérdőívek segítségével értékelik a tanár teljesítményét;
 a ciklus vége felé az érintett tanár (a vizsgálat idején) két különböző típusú – egy
önértékelő és egy véleményekre kérdező – kérdőívet tölt ki;
 a ciklus legvégén (az értékeléskor), az összes adat birtokában, (az érintett tanár és
az Értékelő Csoport vezetőjének részvételével) egy Értékelő Beszélgetésre (ún.
interjúra) kerül sor, amely során megbeszélik az összegyűjtött adatokból
következő tanulságokat és kijelölik a következő négy éves ciklusra vonatkozó
egyéni célokat;
 a ciklus végén - minden érintett által egyetértően aláírt - Értékelési Összesítő
Lapon rögzítik a tapasztaltakat és a kijelölt egyéni célokat;
 minden tanév záróértekezletén az iskolavezetés tagjai tájékoztatást adnak a
nevelőtestületnek az iskola egészére vonatkozó eredményekről.

5. AZ ÉRTÉKELÉS RÉSZLETES KRITÉRIUMRENDSZERE ÉS AZ
INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ELJÁRÁSAI
Az Óramegfigyelési Lap
A lap kritériumrendszere magyar és nemzetközi minták felhasználásával készült, amely hazai
tesztelés, illetve az Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
nevelőtestületének belső vitái segítségével kristályosodott. (Lásd az 1.sz. mellékletet.)
Az egyes munkaközösségeknek külön-külön kellett döntenie arról, hogy szerepeljen-e az
adott tantárgyra jellemző speciális kritérium az íven, szükséges-e még kiegészíteni az ívet
(legfeljebb) három, speciális, csak az adott tantárgy(csoport)ra jellemző kritériummal.
A látogatók csak az íven szereplő szempontok szerint értékelhetnek úgy, hogy egy ötös skála
alapján ítélik meg ez egyes kritériumokban mutatott teljesítményt:
5 = kiváló, átlagon felüli
4 = jó, de nem rendkívüli
3 = közepes
2 = gyenge, de nem elfogadhatatlan
1= külön figyelmet kell rá szánni (nagyon gyenge, elfogadhatatlan)
0 = nem értékelhető, mert nincs elég adat
Minden esetben rendelkezésre áll egy “nincs elegendő információ ennek megítéléséhez” (X)
választás is. Ha ezek aránya az íven meghaladja a kritériumok 25%-át, mindenképpen újabb
látogatásra van szükség.
Az íven szereplő kritériumok közül a Speciális tantárgyi szempontokat a Csoport igazgatósági
tagja nem értékeli (akkor sem, ha szakos tanár, ez a munkaközösség-vezető kompetenciája).
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A 2-s és az 1-s minősítést a látogatónak (szóban az óramegbeszélés során és a lapon írásban
is) indokolni kell, mégpedig az órán tapasztalt konkrétumokkal alátámasztva.
Az így kapott pontszámokból átlagot is számítunk (természetesen ilyenkor a nem értékelhető
kritériumokat figyelmen kívül hagyjuk).
Az óralátogatás után a lehető legrövidebb időn belül (lehetőleg közvetlenül az óra után)
óramegbeszélést kell tartani. Az Óramegfigyelési Lapokat a Csoport vezetője a rendszergazda
segítségével tanórákra és csoportokra (osztályra) lebontva feldolgozza, - a ciklus összes
látogatásának laponkénti átlagpontszámaiból is átlagot számítunk - ennek egyik példányát a
beszélgetés előtt eljuttatja az értékeltnek.
Az Értékelési Beszélgetés során a résztvevők megvitatják a levonható következtetéseket, és az
Összesítő Lapon rögzítik a kiemelkedően sikeres és a még fejlesztendő területeket.
A Tanulói Kérdőív
A kérdőív 19 tételes kritériumrendszere magyar és nemzetközi minták felhasználásával
készült, amely hazai tesztelés, illetve az Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskola nevelőtestületének belső vitái segítségével alakult ki. (Lásd a 2. sz.
mellékletet.)
A felhasználhatóság feltételei itt is azonosak az Óramegfigyelési Lapnál leírtakkal.
A kérdőíveket minden, a tanár által tanított csoportban, osztályban ki kell töltetni, mégpedig
név nélkül. Az előkészítés az iskolatitkár feladata, aki az IMIP-csoport forgatókönyve alapján
minden csoport, osztály részére előkészíti a megfelelő számú kérdőívet. A forgatókönyv
ütemterve alapján az Értékelési Csoport vezetője beviszi az órára, és kitölteti. Nagyon fontos
a tanulók pontos tájékoztatása a mérés céljáról. A kitöltése önkéntes. A számítógépes
feldolgozás után megsemmisítésre kerülnek.(Az érdekelt tanár a kérdőívek kitöltésére szánt
tíz percet ne a tanteremben töltse.)
Az egyes kritériumokhoz, az Óramegfigyelési Laphoz hasonlóan, itt is – kizárólag az egyes
kritériumok és csoportok, valamint az egymást követő értékelő ciklusok közötti különbségek
szemléletessé tételének céljából – pontszámokat kell rendelni a következő séma szerint:
az állítással maradéktalanul egyetértek = 5 pont
az állítással jórészt egyetértek = 4 pont
az állítással többnyire nem értek egyet = 2 pont
az állítással egyáltalán nem értek egyet = 1 pont
A kérdőívek kiértékelése az Értékelési Csoport vezetőjének a feladata, amelyet a
rendszergazda számítógépes program segítségével készít elő, és a tanár visszajelzést kap a
csoportonkénti átlageredményekről, az összes csoport összesített eredményéről és a
kritériumok szerinti összesített eredményekről. Maguk a kérdőívek nem kerülnek a tanár
kezébe, kivéve vitás esetben jegyzőkönyv alapján betekintést nyerhet az érintett kollega.
A tanulságokat az eredmények ismeretében elsősorban magának a tanárnak kell levonnia, de
az Értékelő Beszélgetésen is szóba kerül a megfelelő következtetések levonása. Az Értékelési
Összesítő Lapra a kiemelkedően sikeres és a különösen problémás területek felsorolása és az
összes lap átlagpontszámának átlaga kerül, a visszajelző lapok pedig az Összesítő Lap
mellékletét képezik
Az Önértékelő Lap
A cél itt egyrészt az, hogy a lap mintegy deklarálja, hogy a tantestület a konkrét tanórai
tevékenységen túl milyen egyéb pedagógiai és az iskolai élet szervezésével kapcsolatos
tevékenységeket és általában milyen munkavállalói hozzáállást tart értékesnek és fontosnak,
másrészt pedig az, hogy rögzítse, dokumentálja az ezeken a területeken elért eredményeket.
(Lásd a 3. sz. mellékletben.) A felhasználás feltételei itt is azonosak az Óramegfigyelési
Lapnál leírtakkal.
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Az Önértékelő Lapot ciklusonként egyszer, a vizsgálat idején, legalább egy héttel az
Értékelési Beszélgetés megtartása előtt kell az értékeltnek kitöltenie, és az érintett vezetőnek
átadnia. A lap értékelése az Értékelési Beszélgetés keretében történik, ahol a résztvevők
közösen megvitatják az egyes kritériumokat. /A második ciklusban majd megegyeznek abban,
hogy az értékelt teljesítménye az adott kritériumban a tantestület átlagához képest
kiemelkedően sikeres (ezt a lapon + jellel jelölik), az átlagnak megfelelő (ilyenkor vagy
üresen hagyják a rubrikát, vagy egy pipát tesznek oda) vagy elmarad attól, tehát javításra
szorul (ezt – jellel jelölik)./ Ezután közösen levonják a megfelelő konklúziókat, azaz rögzítik
az Értékelési Összesítő Lapon a kiemelkedően sikeres területeket, valamint a fejlesztésre
szoruló aspektusokat.
A Véleménykérő Lap
A Véleménykérő Lap alapvető célja az, hogy
 lehetőséget adjon az értékelt tanárnak arra, hogy átgondolja és kifejtse nézeteit
saját iskolai szerepével, teljesítményével és az értékelés feltételeivel kapcsolatban;
 segítsen az iskolavezetésnek a szervezés hiányosságainak feltárásában és a javítás
lehetőségeinek kidolgozásában;
 segítsen a következő ciklusra vonatkozó egyéni célok kijelölésében.
A Véleménykérő Lapot is ciklusonként egyszer, egy héttel az Értékelési Beszélgetés
megtartása előtt kell az értékeltnek kitöltenie. A lapot az Értékelési Csoport vezetője kapja
meg, és felhasználja az Értékelési Beszélgetésre való felkészülés során. A felmerült
kérdéseket az Értékelési Beszélgetés keretében vitatják meg, konszenzust alakítanak ki velük
kapcsolatban, majd levonják és rögzítik a megfelelő konklúziókat.
Az Értékelési Beszélgetés és az Értékelési Összesítő Lap
A ciklus tapasztalatait áttekintő és összegző Értékelési Beszélgetésre a ciklus vége felé
kerülhet sor, amikor már rendelkezésre állnak az óralátogatások, a tanulói visszajelzések, az
önértékelés tapasztalatai, és az értékelt kitöltötte a Véleménykérő Lapot is.
A Beszélgetést, amelyen az érintett és az Értékelési Csoport vezetője vesznek részt, – a fenti
dokumentumok alapján – a vezető irányítja.
A napirend a következő:
1.
Áttekintik, megvitatják a következő dolgokat, majd konszenzust alakítanak ki a
teljesítmény megítéléséről.
a. Az előző ciklus végén kijelölt egyéni célok megvalósulása;
b. Az Óramegfigyelési Lapok alapján született eredmények, különös tekintettel
az előző ciklusban elért eredményekhez képest történt változásokra és a
kiemelkedően sikeres vagy problematikus területekre;
c. A Tanulói Kérdőív alapján született eredmények, különös tekintettel az előző
ciklusban elért eredményekhez képest történt változásokra és a kiemelkedően
sikeres vagy problematikus területekre;
d. Az Önértékelő Lapon szereplő területeken mutatott teljesítmények, különös
figyelemmel az előző ciklusban elért eredményekhez képest történt
változásokra és a kiemelkedően sikeres vagy problematikus területekre;
2.
Megvitatják a Véleménykérő Lapon felvetett kérdéseket;
3.
Megegyeznek a kijelölendő új egyéni célokkal kapcsolatosan. Ezek a célok – lehetőleg
konkrét teendők formájában megfogalmazva (továbbképzés, hospitálás, mentor
kijelölése, szakirodalom ajánlása stb.) – mintegy összefoglalják az Értékelési Összesítő
Lap „Több figyelmet érdemlő területek” rovataiban felsorolt, fejlesztésre szoruló
aspektusokkal kapcsolatos tennivalókat. (Az Összesítő Lapot lásd az 5. sz.
mellékletben.)
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Legkésőbb egy héttel a Beszélgetés után az értékelt megkapja a Csoport vezetője által
véglegesített Értékelési Összesítő Lapot, amelyet mind az érintett, mind pedig a vezető
aláírásukkal hitelesítenek.

6. FELELŐSÖK ÉS FELADATKÖREIK
Az Értékelési Felelős
Az Medgyessy Ferenc Gimnáziumban és Művészeti Szakközépiskola a vizsgálatot az
igazgató vagy az ő megbízásával egyik helyettese végzi. Feladatai:
 a négyéves ciklusok egyénekre szóló megtervezése;
 az Értékelő Csoportok beosztása;
 az év végi záróértekezletek lebonyolítása, amelyen beszámol az egész tantestületre
vonatkozó előző év végi összesített adatokról – ahol lehetséges –, a tantestületi
átlagokról, valamint összegzi a Pedagógiai Programmal kapcsolatos tanulságokat,
és előterjeszti az Iskolavezetés mindezzel kapcsolatos esetleges javaslatait,
intézkedéseit;
 az értekezletre a fenti dolgokról rövid, összegző írásbeli feljegyzést is készít;
 a Tanulói Kérdőívek számítógépes feldolgozása (a rendszergazda segítségével, a
szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok betartásával), valamint az egyéni
visszajelzések elkészítése. (Ezt a feladatot az igazgató, átruházhatja helyettesei
valamelyikére, de másra nem!);
 a vizsgálat egységességének a biztosítása;
 bizalmas tanácsadás minden érintett számára a folyamat során.
Az Értékelő Csoport
Egy tanár értékeléséről az igazgató által megbízott Értékelő Csoport gondoskodik, amelynek
tagjai a következők: az iskolavezetés egyik (ciklusonként változó) tagja, valamint az érintett
tanár által az iskolában tanított tantárgyak munkaközösség-vezetői illetve az értékelt által
felkért kolléga.
A Csoport iskolavezetési tagja
 felelős ciklusonként legalább az óralátogatások és az azt követő óramegbeszélések
lebonyolításáért; ő választja ki a meglátogatandó csoportokat, figyelembe véve a
tanított tantárgyakat;
 felelős a vizsgált tanár teljesítményére vonatkozó adatok összegyűjtéséért,
összesítéséért (óramegfigyelési lapok, tanulói kérdőívek eredményei, az
önértékelő- és véleménykérő lapból származó információk);
 felelős az Értékelési Beszélgetés előkészítéséért és lebonyolításáért;
 felelős az Értékelési Összesítő Lap véglegesítésért, majd az igazgatónak való
átadásáért.
A Csoport munkaközösség-vezető tagja vagy tagjai
 felelősek tárgyanként az óralátogatások és az azt követő óramegbeszélések
lebonyolításáért; segítenek kiválasztani a meglátogatandó csoportot;
Az igazgató
 felelős az elkészült anyagok irattárazásának biztosításáért,
 felelős a szolgálati titok megőrzéséért, megőriztetésért,
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felelős a hozzáférés szabályozásáért – az érintetten kívül csak az iskolavezetés
tagjai.

Az iskolatitkár
 felelős a tanulói vélemények összegyűjtésének megszervezéséért.
Az érintett tanár
 fogadja a látogatók által kiválasztott csoport egyik óráján az Értékelő Csoport
tagjait; beleszólása van a látogatás időpontjának kiválasztásába;
 az óralátogatás után lehetőleg azonnal, de mindenképpen a lehető legrövidebb időn
belül óramegbeszélésen vesz részt. Tájékoztatást kap az óralátogatások és a tanulói
visszajelzések személyére vonatkozó eredményéről;
 minden év végén szóbeli tájékoztatást kap az igazgatótól az iskola összesített
eredményeiről;
 önértékelő lapon ad tájékoztatást a konkrét tanórai munkán túlmenő
tevékenységéről;
 véleménykérő lapon ad tájékoztatást arról, hogy hogyan látja a saját iskolai
helyzetét, lehetőségeit, munkakörülményeit stb.;
 a ciklus végén Értékelési Beszélgetés keretében hangot adhat minden a vizsgálattal
összefüggő
véleményének,
valamint
tanácsot,
segítséget
kérhet.
Ugyanitt részt vesz az egyénre szabott, következő ciklusra vonatkozó célok
kijelölésében;
 a ciklus végén Értékelési Összesítő Lapot kap, amelyen rögzítik a vizsgálat
eredményeit, tanulságait és a következő ciklusra vonatkozó célokat; ehhez
egyetértő aláírása szükséges;
 panaszt tehet az igazgatónál az eljárás bármely momentumával kapcsolatban, és
ezt a panaszt köteles az igazgató egy erre kijelölt bizottsággal kivizsgáltatni.
A nevelőtestület egésze
 a rendszer bevezetése előtt többségi szavazással dönt az egyes elemek és a
rendszer egészének használhatóságáról, azaz elfogadja az iskola Értékelési
Szabályzatát;
 minden tanév végén szóbeli tájékoztatást kap az igazgatótól az egész
nevelőtestületre vonatkozó összesített adatokról, ahol lehetséges, a tantestületi
átlagokról (amelyeket összevethet a saját teljesítményével), valamint az
Iskolavezetés ezekkel kapcsolatos intézkedéseiről;
 ugyanitt bármely tagja javaslatokat tehet módosításokra; ebben az esetben azonban
mindenképpen új szavazás is szükséges.

7. A VIZSGÁLAT DOKUMENTÁLÁSA ÉS AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA
A dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés
Az adatok bizalmas és biztonságos kezelése a vizsgálat egyik kulcskérdése, így erre különös
figyelmet kell fordítani.
Az érintett tanár az óramegbeszélések után megkapja a kitöltött óralátogatási ívek adatsorát,
megkapja a tanulói visszajelzések összesítését, és maga tölti ki az Önértékelő és
Véleménykérő lapokat. Az Értékelési Összesítő Lap megírása után ezek a dokumentumok a
Lap mellékleteként a következő ciklusig megőrizendők. Az Értékelési Összesítő Lapok és
mellékleteik biztonságos tárolása az igazgató kötelessége; az ezekhez való hozzáférés rajta
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kívül csak helyetteseire és természetesen magára az érintett tanárra terjed ki. Az Értékelési
Összesítő Lap mindaddig nem selejtezhető, amíg a tanár az iskolában tanít. Ha a tanár
munkaviszonya megszűnik, a lapot a tanár kérésére át kell neki adni, amennyiben nem kéri,
meg kell semmisíteni. Az Összesítő Lap más munkáltatónak nem adható át.
Az adatok felhasználása
Az érintett tanár
 megismerhet minden róla gyűjtött információt és adatot, és bármikor betekinthet a
róla szóló dokumentumokba; valójában elsősorban az ő felelőssége, hogy hogyan
hasznosítja az értékelés tapasztalatait, és mit tanul az információkból;
 az igazgatóhoz fordulhat a feltárt problémák megoldásával kapcsolatban, aki vagy
továbbképzés engedélyezésével vagy egy mentor kijelölésével köteles segíteni;
 amennyiben – az értékeléstől függetlenül – valamiért elbocsátást
kezdeményeznének ellene, álláspontja védelmében érvként felhasználhatja az
értékelés tapasztalatait;
 kérheti, hogy referenciák írásakor a munkáltató használja fel az értékelésből
származó információkat.
A munkaközösség-vezető
 a ciklus zárásakor megismerheti minden, az adott munkaközösségbe tartozó tanár
Értékelési Összesítő Lapját;
 egy – de nem kizárólagos – adatforrásként felhasználhatja a vizsgálat során
megismert információkat a hatáskörébe tartozó, (munkaközösségen belüli)
feladatkijelöléssel kapcsolatos döntéseinek meghozatalához;
A munkáltató (az Igazgató, helyettesei)
 bármikor hozzáférhet minden tanár személyes Értékelési Összesítő Lapjához;
 egy – de nem kizárólagos – adatforrásként felhasználhatja a vizsgálat során
szerzett információkat a tanárok beosztását érintő személyi döntések, valamint a
bérezéssel és jutalmazással kapcsolatos döntések meghozatalára, amennyiben
ezeket a döntéseket az Igazgató egy személyben vagy helyetteseinek és az érintett
tanár munkamunkaközösség-vezetőinek körében hozza meg;
 felhasználhatja a vizsgálat során szerzett adatokat az iskola vezetési gyakorlatának
javítására (jobb munkamegosztás, az eszközök jobb elosztása stb.), ha ezzel
kapcsolatos döntéseit a fenti személyi körben hozza meg;
 felhasználhatja a szerzett információkat a továbbképzésekkel kapcsolatos
döntéseiben, ha ezeket a fenti személyi körben hozza meg;
 az összesített iskolai adatokat felhasználhatja PR/marketing célokra;
 a tanár kérésére köteles megfelelő továbbképzést engedélyezni vagy kijelölni egy
kollégát, aki segít a feltárt problémák megoldásában.
 Az Igazgató nem használhatja fel viszont a vizsgálat során szerzett név szerinti,
személyes adatokat és információkat
 érvként a fenti személyi körnél tágabb körben meghozandó döntések
befolyásolására;
 fegyelmi eljárás kezdeményezéséhez vagy az értékeléssel összefüggésben nem
álló, egyéb ok miatt indított fegyelmi eljárás során érvként a hozandó döntés
befolyásolásához;
 elbocsátás kezdeményezéséhez;
 információszolgáltatási célból sem iskolán belülre, sem iskolán kívülre, kivéve
referenciákhoz, a tanár kifejezett kérésére.
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8. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
1) Az értékelési rendszer működése minden vonatkozásban a nevelőtestület által
elfogadott Értékelési Szabályzatban megfogalmazott elvek, módszerek és eszközök
alapján történik. Mivel adatgyűjtés kizárólag a Szabályzatban leírt területekről
lehetséges, nem gyűjthető és nem használható fel olyan adat,
 amely az értékelt által nem ismert vagy névtelen forrásból származik (kivétel a
Tanulói Kérdőív);
 amely az érintett tanár tudta nélkül keletkezett;
 amely nem a tanár szakmai munkájával kapcsolatos;
 amelyről nem kap tájékoztatást a tanár az Értékelési Beszélgetés előtt.
2) Az Értékelési Szabályzatot bevezetése előtt a nevelőtestület tagjai többségi
szavazással fogadják el.
3) A Szabályzat bármely részletének módosítása a továbbiakban minden tanév záróilletve a következő tanév nyitó-értekezletén szeptemberében megtartandó Értékelési
Értekezleten kezdeményezhető a tantestület bármely tagja által. Minden módosítás a
tantestület többségi szavazatával lép érvénybe, de egy adott tanárra vonatkozóan egy
cikluson belül a ciklus kezdetekor érvényes szabályok szerint történik az értékelés.
4) Az Értékelő Csoport tagjai egyszemélyes ítéletet csak az óralátogatási lap
kritériumaival kapcsolatosan alkotnak, és ezt elfogultság nélkül, kedvezőtlen ítélet
esetén kellően indokolva kell megtenniük. Az összes többi kritérium esetében az
Értékelési Beszélgetés keretében a vezetőnek és az érintett tanárnak lehetőleg
konszenzusra kell jutnia.
5) Az adatok kezelése a 6. és 7. fejezetekben leírtak szerint történik, ezen túlmenően
minden egyéni adat bizalmasan kezelendő. Az Értékelési Csoport vezetőjének az
egész tantestületre vonatkozó összesítésén kívül semmilyen más lista vagy rangsor
nem készül, és az adatok egészéhez az Iskolavezetés tagjain kívül senki sem férhet
hozzá. Minden résztvevő erkölcsi felelőssége, hogy a személyes adatokat titokként
kezeli, és ezekről senkivel nem beszél. Ez alól csak a vezetők és az érintett tanár
munkaközösség-vezetője kapnak felmentést, de ők is kizárólag egymás között.
6) A tanár – az Értékelési Összesítő Lap aláírása előtt – bármikor panasszal élhet az
értékelés bármilyen aspektusával kapcsolatosan. A panaszt írásban kell benyújtani az
igazgatónak, aki annak elbírálására egy bizottságot állít fel.
Ennek tagjai:
 az igazgató, amennyiben nem tagja az érintett Értékelési Csoportnak.
 ha igen, akkor az iskolavezetés nem érintett másik tagja;
 egy, a panaszos által megnevezett nevelőtestületi tag;
 a Közalkalmazotti Tanács egy tagja.
A bizottság bizalmasan tárgyal, majd – tartózkodási tilalom mellett – titkos többségi
szavazással dönt a panaszról.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
ÓRAMEGFIGYELÉSI LAP

Tanár: ………….…………………..
Osztály: ….……….………………..
Értékelő:….………………………..
Dátum: ….…………………………
5 = kiváló
4 = maradéktalanul jó
3 = közepes/nem rossz, de lehetne jobb
2 = gyenge, de nem teljesen elfogadhatatlan
1 = nagyon gyenge, elfogadhatatlan
0 = itt most nem megállapítható/nem tudom megítélni
0= nem volt rá szükség az órán
⇓

Indoklás (2 és 1 esetén)

pont

SZEMÉLYES TULAJDONSÁGOK:
1. A tanár attitűdje (viselkedése, beállítottsága, szerepe)
2. Kapcsolatok a tanulókkal
3. A figyelem és a fegyelem fenntartásának képessége,
tantárgypedagógiai eszközei
4. A tanári figyelem differenciálódása
5. A tanulók kognitív szintjéhez való alkalmazkodás
képessége
6. A tanulói teljesítmény objektív értékelésének képessége
ÓRATERVEZÉS MINŐSÉGE
7. Egyértelmű-e az óra célja
8. Megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése a tantárgytól
és az óratípustól függően
9. Feladattípusok és munkaformák változatossága
10. A tanítási anyagok/eszközök változatossága,
előkészítettsége a tantárgytól függően
TANÍTÁS MINŐSÉGE:
12. Óravezetés, gazdálkodás az idővel, az óra dinamikája
13. A tanítási anyagok/oktatási eszközök megfelelő
használata
14. Magyarázatok érthetősége
15. Kérdezési technikák/kommunikáció a tanulókkal
16. A tanulók bevonása a munkába
17. A tanulók hibáinak kezelése
18. A kitűzött célok megvalósítása
19. A tanulók munkájának értékelése
20. A váratlan helyzetek kezelése
21. Munkalégkör

MEGJEGYZÉSEK:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
PONTSZÁM ÁTLAG:
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET
TANULÓI KÉRDŐÍV

A TANÁR NEVE: …………………………………..
OSZTÁLY/CSOPORT: ………….………………...
DÁTUM: …………………………………………….
5 = az állítással maradéktalanul egyetértek
4 = az állítással jórészt egyetértek
3 = az állítással többnyire nem értek egyet
2 = az állítással egyáltalán nem értek egyet
A .......................................... ( szaktárgy megnevezés) tanárom véleményem szerint …
1.
Láthatóan szívesen, lelkesen tanít.
2.
Igyekszik megszerettetni a tantárgyát a tanulókkal.
3.
Felkészülten tartja óráit.
4.
A rendelkezésre álló időt szakmai munkával tölti ki.
5.
Rendszeresen értékeli, számonkéri a tanulmányi munkát.
6.
A tanári magyarázat pontos, érthető.
7.
Teljesíthető követelményeket támaszt a tanulókkal szemben.
8.
Megfelelő légkört teremt az órán a munkához.
9.
A számonkérésben igazságos és következetes.
10.
A dolgozatokat előírt idő alatt kijavítja.
11.
A diákokat partnerként kezeli a munkában (véleményüket
kikéri/meghallgatja)
12.
Egyenlően kezeli a diákokat, nem kivételez.
13.
A diákokra mint egyénekre is tud figyelni.
14.
A tantárgy tanulásával kapcsolatos tanácsaiban megbízok.
15.
Véleménye nem tanulmányi ügyekben is mérvadó számomra.
16.
Jó tanár.
17.
Nemcsak tanít, nevel is.
A további kérdések a szakképzésben résztvevőket érintik csak.
18.
Lehetőségei szerint segít a pályára állásban.
19.
Képzőművészeti pályázatokra elküldi tanítványi munkáit.
20.
Segít az alkotói nyelv megtalálásában.
21.
Nemcsak szakmai (technikai), de művészetelméleti kérdésekkel is
fordulhatok hozzá.
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TANULÓI KÉRDŐÍV (osztályfőnöki)
A TANÁR NEVE: …………………………………..
OSZTÁLY/CSOPORT: ………….………………...
DÁTUM: …………………………………………….
5 = az állítással maradéktalanul egyetértek
4 = az állítással jórészt egyetértek
3 = az állítással többnyire nem értek egyet
2 = az állítással egyáltalán nem értek egyet
A .......................................... ( szaktárgy megnevezés) tanárom véleményem szerint …
1. Láthatóan szívesen, lelkesen nevel.
2. A rendelkezésre álló időt hasznos munkával tölti ki.
3. Teljesíthető követelményeket támaszt a tanulókkal szemben.
4. Megfelelő légkört teremt az órán a munkához.
5. A diákokat partnerként kezeli a munkában (véleményüket
kikéri/meghallgatja)
6. Egyenlően kezeli a diákokat, nem kivételez.
7. A diákokra mint egyénekre is tud figyelni.
8. Olyan tanár, akinek a (tantárgy tanulásával kapcsolatos) tanácsaiban
megbízok.
9. Olyan ember, akinek a véleménye nem tanulmányi ügyekben is mérvadó
számomra.
10. Jó osztályfőnök.
11. Az osztály érdekeit jól képviseli.
12. Törekszik az osztályközösség formálására.
13. Figyel az egyes tanulók fejlődésére.
14. Nemcsak büntet, dicsér is.
15. Lehetőséget ad arra, hogy az osztályt érintő aktuális kérdéseket, problémákat
megbeszéljék.
16. Segít megoldani az osztályban felmerülő konfliktusokat.
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET
A TANÁRI MUNKA ÉRTÉKELÉSE

Ciklus: ___________________________
Név: _____________________________

ÖNÉRTÉKELŐ LAP

Ennek az Önértékelő Lapnak egyrészt az a célja, hogy a benne foglalt kérdésekkel mintegy deklarálja, hogy a
tantestület a konkrét tanórai tevékenységen túl milyen egyéb pedagógiai és az iskolai élet szervezésével
kapcsolatos tevékenységeket és általában milyen tanári hozzáállást tart értékesnek és fontosnak, másrészt pedig
az, hogy rögzítse, dokumentálja az ezeken a területeken elért eredményeket.
I. A tanári munka értékelése
Önértékelő adatlap
1. Kötelező érettségi tantárgyat tanítok/tanítottam
………………..tantárgy
2. Választható érettségi tantárgyat tanítok/tanítottam

……osztály ………. létszám

……osztály ………..létszám ………………..tantárgy

3.Bemeneti mérést végeztem /8. osztályos felvételi/

……..létszám ………………..tantárgy

4.Kimeneti mérést végeztem /érettségi vizsga/

……..létszám ………………..tantárgy

5.Emelt szintű fakultációt tartok/tartottam

…….létszám ……………….tantárgy

6.Érettségi előkészítést végzek/végeztem

…….létszám ……………….tantárgy

7. Szakkört, érdeklődési kört, sportkört vezetek/vezettem
Megnevezés……………………..

………létszám

7.Folyamatos írásbeli dokumentációt végzek/ végeztem /napló, anyakönyv, bizonyítvány, ellenőrzők,
hiányzások regisztrálása/
igen
nem
8.Órakedvezmény / tiszteletdíj / honorálás nélkül ünnepélyt, rendezvényt, kirándulást, versenyt szervezek/
szerveztem
Megnevezés:…………………………………
dátum:……………………………..
9.Iskolán kívüli rendezvényt szervezek/szerveztem /városi, területi, megyei, országos/
Megnevezés:…………………………………
dátum:……………………………..
10.Versenyre, nyelvvizsgára felkészítetek/felkészítettem
Név…………………….osztály…. tárgy,téma …………………….eredmény……………
11. Nem tanórai jellegű szakmai tevékenységben vettem részt
12. Részt vettem akkreditált továbbképzésen, szakmai előadáson, konferencián:
Megnevezés…………………..
dátum……………………..
13. Posztgraduális képesítéseim:
Megnevezés:…………………..

dátum…………………….
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET
A TANÁRI MUNKA ÉRTÉKELÉSE
VÉLEMÉNYKÉRŐ LAP

Ciklus: ________________________
Név: __________________________

Ennek az egyéni Véleménykérő Lapnak egyrészt az a szerepe, hogy segítsen átgondolni a munkakörrel
kapcsolatos személyes és szakmai kérdéseket, másrészt pedig, hogy információkat szolgáltasson az
Iskolavezetésnek a fejlesztendő területekről – az egyes tanár szemszögéből.
Ha úgy gondolja, hogy a kérdések nem fednek le minden fontos területet, kérjük szabadon fejtse ki
véleményét az Egyéb észrevételek pontban.

1. Írja le (a legfontosabbnak tartottal kezdve a sort), hogy iskolai munkájának mely aspektusait
tartja a legfontosabbnak.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

2. Ön szerint milyen területeken járult hozzá leginkább az iskola összteljesítményének magas
színvonalon tartásához/emeléséhez? Iskolai munkájának mely területeire a legbüszkébb?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Megítélése szerint egyénileg milyen területeken fejlődött legtöbbet az utóbbi öt évben?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Milyen haladást ért el az előző ciklus végén rögzített egyéni fejlesztési célok tekintetében?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

81

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

5. Van-e olyan területe az iskolai munkának, ahol javítani szeretne a teljesítményén? Milyen
segítségre/feltételekre lenne szüksége ahhoz, hogy ez megtörténhessen?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6. Van-e olyan tényező vagy jelenség, feltétel, amely az Ön meglátása szerint
akadályozza/hátráltatja azt, hogy munkája igazán magas színvonalú vagy hatékony legyen?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7. Van-e olyan egyéni erőssége/szakismerete/képessége, amelyről úgy érzi, hogy nem kellően
hasznosul az iskolában?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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8. Véleménye szerint az iskola egészének működésében mely területeken lenne leginkább szükség
javulásra?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

9. Ha az iskola szabadon felhasználható összeghez jutna, Ön mire fordítaná ezt a pénzt, illetve
ha az iskola szabadon felhasználható havonta rendelkezésre álló összeghez jutna, Ön mire
fordítaná ezt a pénzt?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

10. Egyéb észrevételek:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET
Pedagógus értékelési rendszer – A folyamatot lezáró értékelés
Név:
1. Óramegfigyelések
A vizsgált osztályok és tantárgyak:
1.1.Személyes tulajdonságok
 Átlagok elemzése:
 Fejlesztendő terület:
 A cél:
1.2.Óratervezés minősége
 Átlagok elemzése:
 Fejlesztendő terület:
 A cél:
1.3.Tanítás minősége
 Átlagok elemzése:
 Fejlesztendő terület:
 A cél:
1.4.Speciális tantárgyi szempontok
 Átlagok elemzése:
 Fejlesztendő terület:
 A cél:
2. Tanulói kérdőívek
A teljes átlag:
Átlagok elemzése:
Fejlesztendő terület:
A cél:
3.Az önértékelő és a véleménykérő lap tapasztalatai
A kérdőívre adott válaszok elemzése:
Fejlesztendő terület:
4.Az egyéb munkaköri feladatok elvégzésével kapcsolatos tapasztalatok
A kérdőívre adott válaszok elemzése:
Fejlesztendő terület:
Összegzés:
Debrecen, ………………………………
Igazgató
Tudomásul vettem:
Megjegyezni kívánom:
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A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A Házirend a Közoktatási Törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
rendelet, az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai Programja alapján
készült. E dokumentumok az iskola könyvtárában folyamatosan megtekinthetőek.
A Házirend tantermekben való állandó elhelyezését az osztályfőnökök biztosítják
A Házirend ismertetése minden tanév első osztályfőnöki óráján történik, szülőknek az első
szülői értekezleten.
A Házirendet beiratkozáskor minden növendék megkapja. Az esetleges módosításról az
érintettek megfelelő tájékoztatást kapnak.
A Házirend érvényessége kiterjed a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskola minden telephelyére, valamint minden tanulójára, a tanulói jogviszony ideje
alatt az iskolai munkára és az intézményen kívüli iskolai rendezvényekre. A tanulói
jogviszony a beiratkozással keletkezik.
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I. TANULÓI JOGOK
1. Valamennyi tanulónak jogában áll részt venni osztálya és az iskola életének
alakításában, javaslataival, kritikai észrevételeivel segíteni azt hozzáértése és
felelőssége mértékéig. Ennek intézményesített formája a Diáktanács, amely minden
hétfőn nagyszünetben tanácskozik a könyvtárban.
Az iskolai közéletre, tanulmányaira vonatkozó kérdéseivel tanórán kívül fordulhat
tanáraihoz és az iskola vezetőihez személyesen is. A szóbeli kérdésekre szóban, az
írásban feltettekre írásban kell választ kapnia egy héten belül a panaszkezelési
szabályzat alapján.
A véleménynyilvánítás során köteles mások emberi méltóságát tiszteletben tartani;
mások tanuláshoz, információszerzéshez való jogát nem sértheti. Véleményének
tanórán csak a pedagógus által irányított keretek között adhat hangot, alkalmazkodva a
tanóra menetéhez és felépítéséhez.
2. Minden tanuló kérhet tanári segítséget a tanuláshoz és egyéni problémáinak
megoldásához (pl. mulasztás miatti pótláshoz) is.
3. Joga, hogy teljesítményéről rendszeres tájékoztatást kapjon (félévente a tantárgy heti
óraszámának megfelelő, de legalább két alkalommal érdemjegy formájában is).
Jogosult érdemjegyeiről folyamatosan értesülni és osztályzata indoklását kérni.
4. A tanuló az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti – írásban benyújtott kérvény
alapján és igazgató engedéllyel – a tantervi követelményeket. Ennek formája az
osztályozó vizsga, melynek időpontját az igazgató jelöli ki.
5. A tanulók az iskolai döntéshozatalban a Diáktanácson keresztül vehetnek részt,
melyben minden osztály jogosult képviseltetni magát.
6. A diákönkormányzat szervezetét, jogosítványait valamint működésének szabályait a
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
7. Minden tanuló választhat és választható az osztálya és a Diákönkormányzat
valamennyi tisztségére tanulmányi eredménytől függetlenül.
8. Mindenkinek joga az iskolai diákmédia (újság, rádió, hirdető) alapítása, szerkesztése,
működtetése az igazgató jóváhagyásával és a Diáktanács egyetértésével. Az egyeztetés
célja az, hogy a tanítást ne zavarja és mások jogait ne sértse.
9. A diákönkormányzati nap időpontját a munkarend tartalmazza, programját - a
tantestülettel egyeztetve – a DÖK készíti el. Erről az osztályképviselőknél és a
könyvtárban lehet tájékozódni.
10. Mindenki kezdeményezhet diákkör alakítását, működtetheti azt (sport, természetjárás,
számítástechnika, bélyeggyűjtés, stb.) az igazgató jóváhagyásával és a
Diákönkormányzat egyetértésével. A tagok maguk választják meg és állítják össze
ezek tematikáját, s állapítják meg működési rendjét.
11. A tanulók javaslatot tehetnek osztálytársaik magatartás és szorgalom jegyére az
érvényes értékelési szempontok alapján.
12. Minden tanuló joga, hogy az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének
szolgáltatásait igénybe vegye. Az iskola gyermek-és ifjúságvédelmi felelőse 9-10.
évfolyamon Szabóné Kiss Edit (fogadóórái H: 2,3,4. óra, K: 2,3. óra, Cs: 1,2,3. óra, P:
1,2. óra), 11-12. évfolyamon Kiss Papp Csilla (fogadóórái: H: 1,2. óra, K: 1,2. óra, Sz:
4. óra), illetve az igazgató által kijelölt személy.
13. A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát az iskolaorvos végzi előre jelzett
időpontokban.
14. Az érettségire (közép- és emelt szintre) felkészítő válaszható tantárgyak listája
megtekinthetők minden év április 15-ig a Hirdetőtáblán, a Titkárságon, illetve az
iskola honlapján. A 10. évfolyamos diákoknak az igazgatóhelyettesnél május 20-ig
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kell jelezniük, mely tárgyból, milyen szintű előkészítőkre szeretnének járni. A
választott tárgyra szeptember első hetében kell jelentkezni a szaktanárnál. A döntés
módosítására tanév végén igazgatói engedéllyel van lehetőség. A vizsgatípusokról, a
vizsgaszintekről részletes tájékoztatást a szaktanárok és az osztályfőnökök adnak.
15. A tanév során a tartósan beteg, a három vagy több gyermekes családban élő, illetve a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók normatív (50 %-os) vagy
rászorultsági (max. 100 %-os) alapú étkezési támogatást kérhet. A jogosultságot
igazolni kell.
A normatív és szociális alapú tankönyvtámogatási igényt a jogosultság igazolásával
kell kérni.
16. Normatív alapú támogatást kap az a tanuló, aki tartósan beteg, fogyatékkal él, a
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dislexia, stb), három vagy
többgyermekes családban él, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
Szociális alapú támogatást kap az a tanuló, aki állami gondozott vagy nem a szülei
nevelnek, akit a szülője egyedül nevel, akinek egyik vagy mindkét szülője
munkanélküli, akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a
legalacsonyabb munkabér 60 %-át.
17. Az iskolai könyvtár használata – a könyvtárhasználati szabályok betartása mellettminden tanuló számára ingyenes.
18. A tanulók adatainak tárolása és kezelése az iskola Adatkezelési Szabályzata alapján
történik. Az ettől való eltérést (egyéb adatok tárolása, az adatok másoknak történő
kiadása, törlése, módosítása) az érintettnek írásban kell engedélyezni.
19. A tanulónak joga van a személyes életének titkaihoz, amelyről csak az általa
felhatalmazott pedagógus adhat tájékoztatást a törvények meghatározta módon.
20. A tanulók illetve a szülők igénye esetén az iskola - fakultatív keretben - délutáni
időpontot biztosít a bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatásához.
21. A diákokat érintő témákban segítséget nyújt a diákönkormányzatot segítő pedagógus,
Tuszné Buckó Emma.
22. A tanulói jogok érvényesítése szempontjából a tanulók nagyobb csoportja alatt a
tanulói csoportokat, az osztályt, a Diákönkormányzatot és az iskola tanulói közösségét
értjük. Jogsértés esetén jogorvoslatot személyesen vagy képviselő útján lehet kérni.
Iskolán belül a Házirendben és a Panaszkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell
eljárni, iskolán kívül a Mezon, HBM Ped. Int., a Diákjogi Tanács, az oktatási
ombudsman ad segítséget.
23. Vitás kérdések megoldási rendje:
a./ egyéni sérelmek esetén:
 tanuló és tanuló közötti konfliktus esetén az osztály és az osztályfőnök az illetékes.
Ha a probléma itt nem megoldható, akkor a Diáktanácshoz vagy az Iskolaszékhez
lehet fordulni.
 tanuló és pedagógus közötti konfliktus esetén az a célszerű, ha az érintettek együtt
tisztázzák a problémát. Ha ez nem lehetséges, akkor személyesen vagy képviselő
útján akár szóban akár írásban kezdeményezhető az egyeztetés attól függően, hogy
a
probléma
megoldása
milyen
szinten
lehetséges
(osztályfőnök,
diákönkormányzat, igazgató, iskolaszék, fenntartó, oktatási biztos).
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b./ Diákjogokat és diákönkormányzati jogokat sértő döntés, intézkedés vagy mulasztás
esetén a Diáktanács jár el.
Belső jogorvoslati lehetőségek: folyamatos DÖK információkérés, panaszlap
(osztályképviselőknél adható le), az iskolai Diákparlament panasz szekciója. A
panaszkezelés rendjét az Intézményi Minőségbiztosítási Program tartalmazza.
24. A Házirend megsértésével hozott intézményi döntések, intézkedések ellen a tanuló, a
szülő a Közoktatási Törvény szabályai szerint jogorvoslattal élhet.
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II. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI
1. A Házirend betartása minden tanuló kötelessége. Elmulasztása vagy megsértése esetén
a vétség súlyától függően fegyelmező büntetés adható. Fegyelmező intézkedést a
szaktanár, illetve az osztályfőnök kezdeményezhet. Ezek: osztályfőnöki figyelmeztető,
osztályfőnöki intés, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés.
Vétkes és súlyos kötelességszegés esetén a tantestület fegyelmi eljárás keretében
fegyelmi büntetést adhat: Ezek: nevelőtestületi megrovás, nevelőtestületi szigorú
megrovás, áthelyezés másik osztályba, eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az
iskolából.
Vétkes és súlyos kötelességszegés pl. egészségre ártalmas szerek tiltott fogyasztása, az
iskola berendezési tárgyainak szándékos rongálása, lopás, az agresszió minden fajtája,
különösen másik tanuló bármilyen bántalmazása, ezen kívül minden olyan
cselekmény, amely a Btk. alapján bűncselekménynek minősül.
2. A tanuló egyéni jogainak gyakorlásakor köteles figyelembe venni a többi diák és
mások jogainak érvényesülését, azokat tiszteletben kell tartania. Magatartásával és
beszédével ne sértse mások jóérzését és a közerkölcsöt (ápolt külső, szélsőséges
öltözködési stílusok, trágár beszéd kerülése). Tilos a tiltott jelképek használata (Btk.
269/B §)
3. A vallási meggyőződés, világnézete mindenkinek alanyi joga, ennek megsértése tilos.
4. Minden tanuló elsőrendű kötelessége a kötelező és választott iskolai foglalkozásokon
– a szaktanár útmutatása szerint - részt venni és munkájában legjobb tudását nyújtani.
5. A tanuló kötelessége minden tanórára magával hoznia felszerelését valamint ellenőrző
könyvét, s abba az érdemjegyeit beírni és havonta aláírattani a szülővel.
6. A tanuló feladata az oktatáshoz szükséges felszereléséről való gondoskodás. A
behozott értékes tárgyakért (ékszer, telefon, szórakoztató elektronika, stb.) az iskola
nem vállal felelősséget, mert azok biztonságos megőrzését a feltételek hiánya miatt
nem tudja biztosítani.
7. Tilos minden olyan tárgy iskolába hozatala, mely testi épséget veszélyeztet,
közveszély okozására alkalmas, illetve tilos az ezekkel való fenyegetés.
Balesetveszélyes testékszerek nem használhatók.
8. A tanuló kötelessége a közreműködés a környezet és a taneszközök rendben
tartásában, a rendezvények előkészítésében, lezárásában tanári felügyelet mellett.
Minden tanítási óra után rendben kell elhagyni a termet (padok kiürítése, táblák
letörlése, ablakok bezárása, az utolsó óra végén székek felrakása).
Egészsége védelmében minden tanulónak ügyelnie kell a mosdók, mellékhelyiségek
tisztaságára is. Amennyiben a tanuló szándékosan vagy gondatlanul kötelességszegést
követ el, büntetésben részesíthető. Az esetleges károkért az okozó anyagilag is felel.
9. Minden tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, hogy a másokat
veszélyeztető állapotokat és a legkisebb balesetet vagy sérülést is azonnal jelentse a
legközelebbi tanárnak vagy felnőttnek.
10. Az iskola területén, valamint minden – iskolán kívüli – iskolai rendezvényen tilos a
szeszes italok fogyasztása és egyéb egészségkárosító hatású anyagok (narkotikumok,
dohányzás) használata, a 18 életévet betöltött tanulók kizárólag a kijelölt helyen
dohányozhatnak.
11. A tanuló (közösség) az általa vállalt feladatok határidőn belüli teljesítéséért,
végrehajtásáért felelősséggel tartozik.
12. Az iskola dicséretben részesíti, elletve jutalmazza azokat a tanulókat, akik
tanulmányaikat kiemelkedően teljesítik, példamutató közösségi magatartást
tanúsítanak, eredményes kulturális tevékenységet folytatnak, kimagasló
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sportteljesítményt érnek el, jól szervezik és irányítják a közösségi életet. Ennek
formája lehet szaktanári-, osztályfőnöki-, igazgatói-, nevelőtestületi dicséret (pl. 5
szaktanári dicséret után nevelőtestületi dicséretet kap a tanuló), illetve könyv- és
tárgyjutalom. Jutalmazást javasolhat a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgató, a
diákönkormányzat, az iskolaszék.
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III. MINDENNAPOS SZABÁLYOK
1. A tanítás kezdete 8 óra. Kapunyitás 6 óra, zárás 22 óra.
Az iskolába érkezés legkésőbbi időpontja 7 óra 50 perc. Mindenkinek kötelessége a
pontos megjelenés.
A tanórák hossza 45 perc, köztük szünetekkel az alábbi rendben:
1. óra: 8,00 - 8,45
2. óra: 8,55 - 9,40
3. óra: 9,50 - 10,35
4. óra: 10,55 - 11,40
5. óra: 11,50 - 12,35
6. óra: 12,45 - 13,30
7. óra: 13,35 - 14,20
2. Az osztályok rendjéért és zavartalan működéséért a hetesek felelősek. Az ebből adódó
feladataik:
 becsengetéskor ellenőrzi a létszámot és pontosan jelenti a hiányzást,
 szünetekben tantermet szellőztet,
 gondoskodik krétáról, tiszta tábláról és szivacsról,
 óra előtt és után ellenőrzi a terem tisztaságát,
 jelenti az esetleges berendezési károkat,
 becsengetés után 5 perccel jelenti, ha nincs tanár.
3. Az óraközi szünetek eltöltésének módjáról - jelen házirend keretein belül - a tanuló
szabadon rendelkezik.
4. A tanítási idő alatt (a délelőtti órák végéig) az iskola elhagyása – biztonsági és
vagyonvédelmi okokból - csak engedéllyel történhet. Engedélyt adhat az igazgató, az
igazgatóhelyettes, az osztályfőnök, vagy kivételes esetben a szaktanár. Engedélyt kérhet
indokolt esetben a szülő az állandó lyukasórák időtartamára a gyermeke részére. Ha
ezzel ellentétesen cselekszik a tanuló és elhagyja az intézményt, akkor technikai okok
miatt az ellenőrzést nem tudja ellátni az iskola. A lyukasórákban igénybe vehető az
iskolai könyvtár.
5. A hiányzás első napján a tanuló vagy a szülő köteles értesíteni az osztályfőnököt vagy
az iskolát a hiányzás okáról és várható időtartamáról. A betegség miatti hiányzást 5
munkanapon belül igazolnia kell a tanulónak. Ezt csak az ellenőrző könyvben a szülő
által is aláírt orvosi igazolással lehet.
6. A szülő egy tanévben összesen 3 napot igazolhat. Indokolt esetben az osztályfőnök is
engedélyezheti a hiányzást maximum 3 napra. Hosszabb távollétre – írásbeli kérvény
alapján - csak az igazgató adhat engedélyt. Napközben a tanóráról az órát tartó
szaktanár és az osztályfőnök engedélyezheti a távolmaradást.
Tanulmányi versenyre való felkészülésre 1 szabadnap vehető igénybe, OKTV előtt 2
nap, a nyelvvizsgák előtt félévente maximum 2 nap, az előrehozott érettségi vizsgákhoz
évente összesen 3 nap felkészülési idő kérhető, melyet az osztályfőnök engedélyez. A
12. évfolyamos diákok legfeljebb 2 felsőfokú oktatási intézmény nyílt napján vehetnek
részt, melyről igazolást kell bemutatniuk.
7. A tanulók tájékoztatása ellenőrzőn, iskolarádión keresztül, a diákparlament keretében
vagy személyesen az osztályfőnök útján történik.
8. A tanuló értékelése érdemjeggyel (1-5), illetve az SZMSZ-ben meghatározott esetekben
szövegesen történik.
9. A késések és az igazolatlan mulasztások fegyelmező intézkedéssel járnak. A tanítási
óráról való késés idejét az órát tartó tanár az osztálynaplóba bejegyzi. Több igazolatlan
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késés ideje összegzésre kerül, s amennyiben eléri a 45 percet, egy igazolatlan óra
hiányzásnak minősül.
 1 igazolatlan óra vagy 3 késés osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetést,
 2 igazolatlan óra vagy öt késés osztályfőnöki figyelmeztetést,
 5 igazolatlan óra vagy 8 késés osztályfőnöki figyelmeztetés,
 8 igazolatlan óra vagy 10 késés osztályfőnöki intést jelent.
A késést és az igazolatlan mulasztást az ellenőrző könyvben is nyilván kell tartani.
10.Ha a tanuló hiányzása egy tanévben eléri a 250 órát, akkor osztályozó vizsgát tehet.
Osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanulónak is, aki a tanév során egy adott elméleti
tantárgy tanítási óráinak 30 %-át meghaladó hiányzást ért el, és a jegyek alapján nem
osztályozható.
11.Az állami és nemzeti ünnepekről való iskolai megemlékezéseken, valamint az iskolai
rendezvényeken minden tanulónak ünnepi öltözékben (sötét alj/nadrág, fehér blúz/ing)
kell megjelennie, egyéb rendezvényeken az alkalomnak megfelelően. A tanuló a
testnevelési órákon köteles külön erre a célra használt felszerelést viselni.
12.A témazáró dolgozatok írásának időpontját legalább egy héttel előbb közölni kell. Egy
napon legfeljebb 2 témazáró dolgozat íratható. A röpdolgozat egy-két óra tananyagát
felölelő írásbeli számonkérésnek minősül, számukat a szaktanár határozza meg,
időpontját nem köteles előre bejelenteni
13.Dolgozatok javítási határideje 1 hónap. Az eredmény közlése előtt nem íratható újabb
témazáró dolgozat. Ha a tanuló határidőn túl kapja meg az eredményt, úgy eldöntheti,
hogy igényt tart-e az érdemjegyére vagy sem. Amennyiben nem kéri, az adott
témakörben szerzett ismeretei újból számon kérhetők.
14. Félévenként egy alkalommal - készségtárgyak kivételével - felelésmentes óra kérhető.
A fel nem használt felelésmentes órák tanéven belül átvihetők a következő félévre.
Ennek nyilvántartása az ellenőrző könyvben történik. Az ellenőrző elvesztése a
felelésmentes óra elvesztését is jelenti. Az egy héttel előbb bejelentett számonkérés
esetén a felelésmentesség nem vehető igénybe, valamint az egy napos hiányzás sem
mentesít automatikusan a számonkérés és a dolgozatírás alól.
15.A tornaterem, a konditerem, a sportudvar, a műhelyek, szaktantermek tanórán és
tanórán túl is csak tanári felügyelet mellett használhatók. Az iskola számítógépei
tanítási időn kívül a könyvtárban nyitvatartási időben, a számítástechnika termekben
pedig azok teremrendjében megjelölt időben és feltételek mellett használhatók.
A tanműhelyek rendjét és használati szabályait azok teremrendje szabályozza.
16. A tanműhelyekben az intézmény eszközeivel létrehozott szellemi és anyagi termékek
az intézmény tulajdonát képezi. Ezek ellenértékeként a műhelyvezetőkkel történő
egyeztetés alapján másolat(ok) illetik meg az alkotót.
17. Mobiltelefon és egyéb digitális eszközök a tanórákon, a könyvtárban és iskolai
rendezvényeken csak kikapcsolt állapotban tartható. Hangfelvétel, fotó, videó ezekkel
nem készíthető az érintettek hozzájárulása nélkül.
18.A tanórákon tilos az étkezés, kivéve egészségügyi okok miatt (pl. cukorbetegség).
19.Az iskolarádió működése nem zavarhatja a tanórát, a tanulók és a dolgozók munkáját.
Műsorainak válogatása ízléses és igényes legyen. Naponta két alkalommal (lehetőleg
tanítás előtt és hosszú szünetben) az egészségre nem káros hangerővel szóljon.
20. A tanulók egyéni vagy hivatalos ügyeiket minden tanítási napon a hosszúszünetben,
illetve a tanítás után 15 óráig intézhetik.
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IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A házirendet az igazgató javaslatára tantestület fogadja el. Egyetértési jogot gyakorol
a. Diákönkormányzat
b. Iskolaszék
2. A házirendet minden tanév elején felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani kell.
3. A házirend módosítására vonatkozó javaslattal a Tantestület, az Igazgató, a Diáktanács,
a Szülői Tanács és az Iskolaszék élhet.
4. A Házirendben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos törvények,
jogszabályok és belső szabályzatok alapján kell eljárni.
5. A házirend hitelesítés után lép hatályba. Hitelesítése a Nevelőtestület, a
Diákönkormányzat és az Iskolaszék képviselőjének aláírásával történik.
6. Jóváhagyja és törvényességi felügyeletet lát el a fenntartó.

Debrecen, 2009. május 11.

A tantestület 2009. május 6-án megtárgyalta és jóváhagyta:

A Diákönkormányzat 2009. május 11-én megtárgyalta és jóváhagyta:

Az Iskolaszék 2009. május 6-án megtárgyalta és jóváhagyta:
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1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ALAPJAI
„A bölcs ember törvénye az:
…a természet rendje szerint él és cselekszik.”
(Lao-Ce)

1.1. TÖRVÉNYI HÁTTÉR
Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai:
 8. § A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen
alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű
kötelessége.
 16. § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára,
oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit.
 18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges
környezethez.
 70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb
szintű testi és lelki egészséghez.
Környezet- és természetvédelmi jogszabályok
Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános
szabályairól). A törvény célként az ember és környezete harmonikus kapcsolatának
kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlődés
környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza meg.
Legfontosabb alapelvei: a megelőzés, az elővigyázatosság, a leghatékonyabb megoldás, a
helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékozódás és a nyilvánosság. A törvény 54. §
1. cikkelye szerint „minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és
ismereteinek fejlesztésére”. A nevelés állami és önkormányzati feladat. Legfontosabb
dokumentumaként a NAT-ot, a Nemzeti Környezetvédelmi Programot (illetve annak részeként
a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramot) említi.
A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. Törvény) kimondja, hogy a természeti értékeink
védelme, a természetvédő szemlélet kialakítása elsődleges állami feladat. Kiemelt szerepet
kell biztosítani a természet értékeinek megóvásában a civil szférának, az állampolgároknak,
hiszen a nemzeti kincsnek minősülő természeti értékeink megőrzése az állampolgárok és
önszerveződő csoportjaik aktív részvétele nélkül nem lehetséges.
Az 1997. évi XLI. Törvény a halászatról és a horgászatról is számos környezeti nevelési
feladatot tartalmaz (tanfolyamok, vizsgák, fajismeret, természetvédelem).
A géntechnológiai tevékenységről szóló XXVII. Törvény 30. és 31. §-a foglalkozik az
oktatással, a képzéssel és a tájékoztatással. Ennek értelmében „Az állami feladatok ellátása
során a Kormány gondoskodik arról, hogy a géntechnológiával módosított szervezetek
felhasználóival, fogyasztóival az iskolai és az iskolán kívüli oktatás, képzés, tájékoztatás
keretében ismertetésre kerüljön a géntechnológia lényege és alkalmazásai, az így módosított
szervezetek használatának környezeti, egészségügyi, gazdasági, társadalmi hatásai és
kockázatai”.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény célja, hogy elősegítse
az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal való
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kíméletes bánásmód érdekében, valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető
szabályait. A törvény kimondja, hogy az oktatás során állatkísérletek elvégzésére a diákokat
nem lehet kötelezni.
Nemzeti Környezetvédelmi Program (a Kormány 2031/1998. határozata) helyzetértékelése
szerint: „A környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős része vezethető vissza arra a
tényre, hogy Magyarországon még nem megfelelő szintű a környezeti tudatosság foka. A
lakosság ismeretei a környezetről, a környezetvédelemtől, annak megóvásáról hiányosak, és
többnyire nem megfelelő színvonalúak.”. A társadalmi részvétel és tudatosság erősítésében
kiemelkedő szerepe van a közoktatási, felsőoktatási és kulturális intézményekben folyó
tevékenységnek.
1999-ben elkészült a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, a Globális Környezeti Alap és az
UNEP (ENSZ) támogatásával. Az akcióprogram elkészítését az 1992-es Rió de Janeiróban
megrendezett Környezet és Fejlődés Konferencián aláírt – általunk 1995-ben ratifikált
biodiverzitás egyezmény – tette feladatunkká. E szerint minden államnak joga és
kötelezettsége megőrizni saját természeti értékeit, gazdaságát, és az abból szerzett tudást. Ez
csak társadalmi összefogással valósítható meg.
A 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 54. §-a kimondja, hogy a Kt. 5455. §-ában foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket oktatni kell,
azok a Nemzeti Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával és
terjesztésével – az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával,
valamint közszolgálati hírközlő szervek igénybevételével – elő kell segíteni, hogy a
társadalom környezeti kultúrája növekedjen.
Egészségügyi jogszabályok
A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 9.5 pontja részletesen foglalkozik a
környezet-egészségügy oktatásával, nevelésével. Az oktatás, nevelés és szakképzés
környezet-egészségügyi feladatait két nagy területre osztja:
 Környezet-egészségtani
szakismeretekre
és
módszerekre
azoknak
a
szakembereknek van szükségük, akiknek ez munkakörükkel közvetlenül
összefügg. Számukra ezt a képzés során a képzési követelmények előírják.
 A környezetegészség kultúrája ugyanakkor az életvitel részeként a hétköznapi
tudás és szokásrendszer egyik fontos eleme, minden embert érintő kulturális
tényező. E kultúra az emberek életviteli szokásaiban, életmódjukban,
értékrendjükben tükröződik. Kialakulása a családi szocializációban kezdődik,
később az intézményes nevelés, oktatás és az iskolarendszeren kívüli hatások
együttesen formálják.
1998-ban, Koppenhágában a WHO Európai Regionális Bizottsága elfogadta az Európai
Egészség 21. nyilatkozatot, amelynek célkitűzései többek között kimondják, hogy 2015-re a
lakosságnak a társadalom minden rétegében egészségesebb életmódot kell kialakítani, és hogy
a régió lakosságának olyan biztonságosabb fizikai környezetben kell élnie, ahol az egészségre
veszélyes szennyező anyagok nem haladhatják meg a nemzetközileg elfogadott
határértékeket.
Az Egészségügyi Világszervezet számos idevonatkozó dokumentuma, az „Egészség 21”
Regionális Stratégia szakmai hátteret nyújt a hazai az „Egészség évtizedének Johan Béla
Nemzeti Programja” 2002 kidolgozásához. Előzménye a Nemzeti Népegészségügyi Program
(1066/2001 Kormányhatározat). A Program illeszkedik az EU népegészségügyi
prioritásaihoz, és hazánk uniós csatlakozása további lendületet ad a sikeres végrehajtásnak
Közoktatási jogszabályok
A közoktatásról szóló 1995. évi LXXIX. Többször módosított törvény szerint a pedagógiai
programok felülvizsgálatánál, az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani a gyermekek
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érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésével kapcsolatos feladatokra, s a nevelés elsőrendű
jelentőségű. A pedagógiai programok átalakításánál a személyiség és közösség fejlesztés
megtervezésében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a NAT kiemelt közös követelményeire,
köztük a környezeti nevelésre.
A 41. § 6. pontja szerint az iskola „felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető
okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg
ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek, a tanuló érdekében intézkedést kezdeményez”.
Az iskolai munkát tartalmi alapjaiban szabályzó közös követelményei között találjuk a
környezeti nevelést. „A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló
környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét
meghatározó erkölcsi alapelv.”
A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. sz.
kormányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést.
Elengedhetetlenül szükséges a NAT részeként a környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás
továbbfejlesztése. A felsőfokú oktatásban a program időszakának végére (2003) el kell érni,
hogy minden hallgató részesüljön környezetvédelmi, természetvédelmi oktatásban.
1998-ban tizenhárom környezeti neveléssel foglalkozó társadalmi szervezet összefoglalta a
környezeti nevelés eddig elért eredményeit és a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia c.
kiadványban megfogalmazta a közeljövő fontosabb feladatait. 2003-ban megjelent a
kibővített, átdolgozott kiadás.
Önkormányzati jogszabály
Az 1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról kiemeli az egészséges életmód
közösségi feltételeinek elősegítését, a lakosság önszerveződő közösségei tevékenységének
támogatását.

1.2. HELYZETKÉP

1. Belső: az iskola
Tárgyi feltételek a környezeti nevelés szempontjából
Az iskola épülete modern, 1988-tól működik az építészeti szabványoknak megfelelő (pl. az
egészségügyi követelményeknek megfelelő toalett-helyiségek, étkezés előtti tisztálkodási
lehetőségek). Sajnos panelből épült, az akkori házgyári technológiával, saját fűtéssel nem
rendelkezik, így jelentős költséget emészt fel az épület fűtése. A javításokat folyamatosan
végeztetik, baleseti veszélyek nincsenek. Szellőztetés megoldott, a természetes világításról a
tantermekben nagy ablakfelületek gondoskodnak. Az üvegfalak hátránya viszont napsütésben
a nagy hőség.
A megfelelő fény miatt a zöldítés megoldott. A folyosók azonban sötétek. Ez a fűtés mellett
jelentős többletenergia felhasználásra kényszeríti intézményünket.
Az iskolában (elhelyezkedése miatt) nagy az iskola körüli udvar, amit saját erőnkből
parkosítottunk, tettük a közvetlen környezetünket zöld területté.
Környezetvédelmi szempontból fontos, hogy saját büfénk van, hátrány viszont az étkeztetés
monopolizálása, ami ételeivel az egészséges táplálkozás szemléletének kialakítását nehézzé
teszi.
Az épületen belül környezeti vizsgálatokhoz megfelelő, alapeszköz-készlettel ellátott szertár
áll a rendelkezésünkre.
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2. Külső: a település és a régió, a helyi értékek
A felsőfokú oktatási intézményekkel kapcsolatunk van, amelynek során a földrajzszakos
tanárjelöltek tanítási gyakorlata és hospitálása iskolánkban történik. Ennek során igyekszünk
számukra a modern módszerek alkalmazását biztosítani, az aktualitásoknak megfelelően a
programokba, szervezésébe bevonni.
Iskolánkban évente egy napot a lakóhely értékeinek megismerésére fordítunk (pl. 9.
évfolyamon – a város természeti, kultúrtörténeti értékeiről).
A nagyvárosi léthez, ill. a lakótelepi környezethez kapcsolódó előnyök és hátrányok
meghatározzák környezeti nevelési tevékenységünk lehetőségeit. A természettel való
kapcsolat részben hosszabb-rövidebb terepprogramok szervezésével, részben a lakótelepi
környezet, városi parkok, kertek tanulmányozásával valósítható meg. A környezetszennyezés
és a közlekedés viszonya, a lakótelepi nem környezetbarát panelépületek kialakításának
következményei, az épített környezet felújítási programja jó vizsgálati, elemzési,
véleményalkotási lehetőséget adnak. A diákoknak lehetősége van különböző állampolgári
tevékenységek gyakorlására, amikor bekapcsolódnak a döntéshozatali eljárásokba,
demonstrációk szervezésébe, egy –egy környezetkárosítás feltárásába.

1.3. ERŐFORRÁSOK
A) Belső erőforrások (iskolán belüli nem anyagi erőforrások)
Humán erőforrások Feladat, szerepkör
Erősségek
Iskolavezetőség
Támogatja a környezeti nevelési Hiteles
személyiségek
a
programokat. A minőségi munka pedagógusok és a diákság
részeként
értékeli
az
ilyen számára.
Hasznosítható
tevékenységet. Anyagi forrásokat kapcsolatrendszer.
teremt. Ösztönző rendszert dolgoz ki.
Aktívan részt vesz az egyes
programokban.
Tanárok
Kidolgozzák és a tantárgyakba Valamennyi szakos belátja,
beépítve tanítják az egyes környezeti hogy minden tanár feladata a
tartalmakat. Az iskola minden környezeti nevelés.
tanárának
feladata,
hogy
környezettudatos
magatartásával,
munkájával példaértékű legyen a
tanulók számára.
Biológia-földrajzElkészíti a pedagógiai programnak Lehetőséget ad a különböző
kémia munkaközösség megfelelően az éves tervet, segíti és szakmacsoportok
koordinálja annak megvalósítását. programjainak
Dokumentációs és értékelő munkát összehangolására (témahét,
végez, pályázatokat ír, kapcsolatot versenyek, akciók, kiállítások,
teremt a külső támogatókkal.
jeles napok eseményei stb.)
Osztályfőnöki
Évfolyamokra lebontva foglalkozik Lehetőség van az aktualitások
közösség
az
egészségneveléshez
kötődő azonnali
„kibeszélésére”
környezeti
nevelési
tartalmak osztályközösségi szinten (pl.
feldolgozásával.
törvényi
intézkedések,
egészséges
táplálkozás,
reklámok hatásai, életmód
kérdései stb.)
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Rajz
és
vizuális Környezetvédelmi-egészségvédelmi
kultúra
pályázatokon részt vesznek.
munkaközösség

Diákönkormányzatot
segítő
és
mentálhigiénés tanár
Iskolaorvos

Adminisztratív
dolgozók

Technikai dolgozók

Diákok

Szülők

Lehetőségük van a környezeti
nevelés,
egészségnevelés
területeinek erősítésére.
Előadások tartása az egészséges
életmódról, a környezeti ártalmakról.
Segíti a tanárok munkáját.
Támogatják a tanári munkát az egyes
programok hátterének biztosításával
(pl. hivatalos levelek, pénzügyi
adminisztráció,
pályázati
elszámolások) Az adminisztráció
feladata, hogy csökkentsük a
felesleges papír felhasználását.
A programok tárgyi feltételeinek
biztosítása, vizesblokkok, világítási
hálózat karbantartása, hőszigetelés,
stb. Az iskolaépület tisztántartása.
Példamutató, ha környezetkímélő és
egészségre
nem
ártalmas
tisztítószereket használunk.
A tervezett éves programban
sokoldalúan
vesznek
részt
(hallgatóság,
tevékeny
szerepvállalás, önálló kutatások és
kezdeményezések).
Az
iskola
minden diákjának feladata, hogy
vigyázzon a környezetére, és
figyelmeztesse társait a kulturált
viselkedésre. Ebben kiemelkedően
fontos
szerepe
van,
a
környezetvédelme iránt különösen
érdeklődő és elkötelezett tanulókból
álló diákcsoportnak.
Előadások
tartása,
szemléltetőeszközök
gazdagítása,
anyagi támogatás, külső erőforrások
felkutatása.

Személyes
ráhatás
környezetvédelmi
és
egészségvédelmi
témák
kijelölésével,
pályázatok
propagálásával.
Napi kapcsolat a diákokkal,
az egyedi problémák azonnali
kezelése.
Szakmai
kompetencia,
személyes ráhatás.
Részt vállalnak a szelektív
hulladékgyűjtésben,
takarékosságban.

Zöldítési program, szelektív
hulladékgyűjtés,
komposztálás.

Valamennyi diák érintett,
nagy a jelentősége a helyi
értékek
felkutatásának.
Partnerség
a
felnőtt
résztvevőkkel. A fő hangsúly
a szemléletformáláson van.

Tevékeny
részvétel
a
programokban,
az
ő
szemléletük is formálódik, a
környezeti nevelés túlmutat
az iskola falain.
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B) Külső erőforrások (iskolán kívüli nem anyagi és anyagi jellegű erőforrások)
Intézmény,
A kapcsolat formája, tartalma
szervezet
Más
közoktatási
intézményekkel általános iskolákkal: nyílt napok, kiállításainkon
kapcsolat
látogatás
felsőoktatási intézmények
Debreceni Egyetem
egyetemi hallgatók tanítási gyakorlata
Megyei pedagógiai intézet,
szakmai együttműködés
pedagógiai szolgáltató intézmények
szaktanácsadói
önkormányzat
környezetvédelmi alkalmankénti
referense
ANP
bármelyikkel
BNP
szakmai előadások, terepgyakorlatok
HNP
FHNP
KNP
erdészet
alkalmankénti
környezetvédelmi felügyelőség
laborlátogatás, szakmai anyagok, pályázatok
országos környezeti nevelési intézmények
A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a
különböző intézmények meglátogatása. Iskolánknak lehetősége van múzeumok, állatkert,
botanikus kert, vadas park, nemzeti parkok látogatására. Iskolai tanulmányai során minden
diáknak legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson kell részt vennie. Ez
megvalósulhat osztálykirándulás, vagy iskolakirándulás alkalmával is
regionális vagy helyi környezeti nevelési szervezetek
Városi Környezeti Nevelési Intézet
tájékoztatás, közös szervezési munkák
egyéb országos környezetvédő szervezetek
Magyar Természetvédők Szövetsége információs anyagok
nemzetközi környezetvédő szervezetek
WWF
közművelődési intézmények

szakmai anyagok, akciók

könyvtárak,
könyvtári
olvasó, segédanyagok, pályázatok, versenyek kiírása
művelődési központ
Botanikus kert, Állatkert, Vadaspark szakmai segítség, versenyek, szobrok készítése
kiveszett fajokról
ÁNTSZ
Laborlátogatás, előadások, versenyek. Javaslataikra,
véleményükre építeni akarunk az iskolai környezet
kialakításában.
média
tájékoztatás
rendőrség
engedélyek pl. demonstrációhoz
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helyi szolgáltatók
víz
szennyvíz
hulladéklerakó
hulladékégető
távhőszolgáltató
közlekedési vállalat
hulladékos cég
veszélyeshulladék-gyűjtő cég
Civil szervezetek

Lakótelep lakói

Iskolai büfé
Anyagi erőforrások

valamennyivel alkalmanként kapcsolat,
versenyek,
látogatások,
bemutatók

ingyen elszállítja a PET-palackos konténert
évente egyszer ingyen átveszi a veszélyes hulladékot
Szakmai ismereteikkel, programjaikkal segítsék
munkánkat.
Tantestület
tagjai,
diákok
a
lehetőségeikhez mérten vegyenek részt előadásaikon,
programjaikon, továbbképzéseiken,
Közös takarítási, parlagfű irtási demonstratív akciók
kialakítása.
Az
iskolaszintű
kapcsolattartás
igazgatóhelyettesi feladat.
Délelőtti étkezések meghatározója. Kívánatos, hogy
bővüljön az egészséges táplálkozás palettája.

papírhulladék-gyűjtő cég

fizet az elszállított papírhulladékért

iskolafenntartó

Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott
intézmények profilját és költségvetését, ezért a
fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola
egész életén belül – a környezeti nevelési programunk
megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola
igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való
egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet
megteremtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó
kötelező támogatáson túl is finanszírozza az iskolai
környezeti nevelési programokat.

országos pályázatok
alapítványi befizetések
helyi
és
regionális
lehetőségek
vállalkozó szülők

pályázati

alkalmi szponzorok
C) Tárgyi erőforrások
 szertárak, kísérleti eszközök
 ismerethordozók (kép- és hanganyag, folyóiratok, szakkönyvek, internet,
multimédiás anyagok),
 audiovizuális eszközök: projektor stb.
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2. ALAPELVEK, CÉLOK
2.1. ALAPELVEK, JÖVŐKÉP, HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK
Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel,
készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint,
hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek. A diákok számára olyan
oktatást kell az iskolának biztosítani, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak a
környezettudatos életmód kérdései is. Külvárosi iskolánkban fontos feladatnak tartjuk, hogy a
diákok
szemléletén
alakítsunk,
környezet-és
természetszeretetüket
formáljuk,
megszilárdítsuk. Szemléletet csak úgy lehet formálni, hogy ne elszigetelt ismereteket
szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet. Ezért fontos, hogy
megteremtsük a tantárgyak közötti együttműködést e téren. Ennek eléréséhez a következő
célok megvalósítását tartjuk szem előtt az iskolai élet valamennyi színterén, valamennyi
tevékenységünket áthatva.
Általános célok, értékek
 hosszú távú célunk, hogy környezetük iránt érzékennyé váljanak tanítványaink
 az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek
tisztelete és megőrzése, beleértve- az összes élettelen és élő létezőt, így az embert
is, annak környezetével, kultúrájával együtt
 a Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés
 a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése
Pedagógiai célok
 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai
és erkölcsi megalapozása
 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése
 rendszerszemléletre nevelés
 holisztikus és globális szemléletmód kialakítása
 a szerves kultúra megvalósítása a környezeti nevelésben
 fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése
 a környezetetika hatékony fejlesztése
 érzelmi és értelmi környezeti nevelés
 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés
 tolerancia és segítő életmód kialakítása
 a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulásának segítése
 az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése
 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése
 az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése
 a helyzetfelismerés, az ok – okozati összefüggések felismerése képességének
kialakítása, fejlesztése
 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése
 globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése
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2.2. KONKRÉT CÉLOK ÉS FELADATOK
Új tervek:
 Tantestületen belüli továbbképzés szervezése, környezeti nevelés módszereinek
bemutatása
 Tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelés munkához
 Kétszintű érettségi környezeti nevelési vonatkozásainak összegyűjtése, tananyagba
beépítése
 Iskolai átfogó környezetvédelmi programok szervezése. Megszervezhetjük annak
kiderítését, hogy mennyire „zöld” az iskolánk. Ennek keretein belül a tanulók
felmérést végezhetnek az iskolai víz-, fűtés-, világításrendszerről, az ezzel
kapcsolatos költségekről, elkészíthetik a csepegő csapok térképét, kutathatják a
hulladék kezelési módjait, az irodaszerek beszerzési módját és egészségkárosító
hatásait, felhasznált mennyiségét, a büfé és a menza zöldítési tervét. Az effajta
program nagyon hatékony lehet, hiszen egyszerre mozgósít tanárt, diákot,
technikai dolgozót és vezetőséget egyaránt.
 Jeles napokon környezetvédelmi, egészségügyi problémákat tárgyaló filmek
megnézését tervezzük, majd utána, vagy osztályfőnöki órákon beszélgetés,
véleménycserét szervezünk.
 Találkozzanak a tanulók a helyi és országos környezet- és természetvédő civil
szervezetekkel. Szervezzünk a közeli bevásárlóközpont vezetőjének engedélyével
próbavásárlást, hogy a tanulók ismerkedjenek a reklámok fogásaival, a fogyasztói
szokásokkal.
Hagyományok ápolása:
 Városrész nevezetességeinek feltérképezése, ápolása.
 Környezetvédelmi, művészeti tábor szervezése: „Mézes-hetek”.
 Fordítóverseny szervezése.
 Drog-prevenciós program folytatása.
 Nyári táborok, tanulmányutak, laborlátogatás csoportok számára.
 Szelektív hulladékgyűjtés papír-, PET-palack és hagyományos kommunális
hulladék frakcióban.
 Jeles napok alkalmából az iskola egészét érintő akciók, tevékenységek.
 Sziklakert, működtetése diákgondozással.
 Témanapok, témahetek szervezése.
 Aktuális jubileumi ünnepségek tartása.
 Az iskolarádióban, iskolaújságban környezetvédelmi témák megjelenítése.
 Tanulmányi versenyekre felkészítés, versenyzés.
 Rendszeres parlagfű irtásokat szervezünk környezetünkben.
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3. TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK
3.1. TANÓRAI KERETEK
Minden tantárgy tanításához a szaktanárok (munkaközösségek) kidolgozzák a helyi tanterv,
illetve a tanmenetek mélységében a környezeti nevelési tartalmakat és azok megvalósítására
használt tevékenységi formákat, módszereket. A környezeti nevelés összetettségét csak
komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. Ezért fontos, hogy lehetőleg minden
tantárgyba beépítve szerepeljen a környezeti nevelés, ill. a tantárgyak közötti integráció
érvényesüljön.
A TANTÁRGYAK LEHETŐSÉGEI

Magyar nyelv és irodalom
A tanulók
 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi
nyelv egymásra hatását
 ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit
bemutató irodalmi alkotásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket
 ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket,
az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását
 legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára,
véleményalkotásra, érvelésre
 erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük
 tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés”
elkerülésére
 sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit
A tanulókban
 alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó
problémafelvetés, vitakészség, véleményalkotási képesség
 növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a
környezet- és természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával
 fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével
Történelem
A tanulók
 értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a
természet
 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az
életmódra, a közösségi normák alakulására
 ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok
tisztelete
 legyenek képesek a globális problémákra megoldásokat keresni a természeti népek
példáján keresztül
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értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék
hangsúlyozottan az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a
problémák elhárításában, csökkentésében

Idegen nyelv
A tanulók
 váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek
feldolgozásának segítségével
 legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv
segítségével más országok hasonló problémáit
 tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit
 legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában,
projekt-munkában választ keresni
 állampolgári felelősségtudatuk fejlődjön
A tanulókban
 alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben
 fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, és fedezzék fel ennek
lehetőségeit
Matematika
A tanulók
 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti
összefüggéseket matematikai módszerekkel demonstrálják
 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére
statisztikai módszerek alkalmazásával
 tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni
 logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön
 tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait
 váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és
feldolgozására
 ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket
elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni
 Legyenek képesek reális becslésekre
 Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni
A tanulókban
 alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás
 alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási
készségeket
Fizika
A tanulók
 váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára
 ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés)
egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit
 ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti
analógiákat, valamint az élő, és élettelen közötti kölcsönhatásokat
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tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában
legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra
mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad
csak felhasználni
ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, előregondolkodó
állampolgárrá
ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat

Kémia
A tanulók
 rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel
 törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására
 legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények
értelmezésére
 ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek
használatának csökkentésére
 ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt
hatásait, tartózkodjanak ezek kipróbálásától
 értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre,
valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait
Földrajz
A tanulók
 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen
környezetükről
 érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és
társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit
 értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei,
hagyományai meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket
 értsék meg, hogy a társadalom-földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld
erőforrásainak kimerüléséhez vezet
 ismerjék meg a globális problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési
lehetőségeit
 ismerjék, szeressék és őrizzék a természeti és az épített környezet szépségeit
A tanulókban
 a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a környezettudatos életmód
iránti igény
 alakuljon ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére
 fejlődjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak
megoldásában való aktív részvételi készség
Biológia
A tanulók
 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve
mérséklési lehetőségeit
 ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet
 ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel
azok között az ok-okozati összefüggéseket
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legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségét, valamint az emberek és
biológiai környezetük közötti kapcsolatrendszert illetően
ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat
legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére
sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat

A tanulókban
 alakuljon ki ökológiai szemléletmód
 alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség
Ének-zene
A tanulók







ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát
ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait
fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban
vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét
tudják, hogy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a
hétköznapokban egyaránt akusztikus élményt jelentenek
fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni

Rajz és vizuális kultúra
A tanulók













ismerjék meg a természet sokszínűségét, formagazdagságát
ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát
ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit
ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére
Tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira
ismerjék a természetes alapanyagok használatát
legyenek képesek alkotásokat létrehozni, melyek a természetről szólnak
legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak
megfelelően elemezni
legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek
megfelelően
ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését
tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti
formatervezésre
kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket

Filozófia
A tanulók
 értsék meg, hogy a filozófia történetén keresztül megmutatható az ember és
természet egységének megbomlása
 lássák, hogy milyen módon alakult ki az ember természet feletti uralomra- jutása
 érzékeljék, hogy hogyan alakult ki a mai társadalmak manipulált fogyasztása
 legyenek képesek követni az értékek alakulását a különböző történelmi korokban
 véleményezze az értékrend-változás negatív következményeit
 értsék meg, hogy csak akkor őrizhetők meg környezetünk életfeltételei, ha
észszerűen használjuk azokat, és tisztelettel közelítünk hozzájuk
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Etika
A tanulók
 legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a
lehető legkevesebb károsodást okozzák
 tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni
 mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő
életteret kell hagyniuk
A tanulókban
 alakuljon ki az a szemlélet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától
függetlenül is értéket képviselnek
 alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel
kapcsolatban
 fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges
környezetért
Tánc és dráma
A tanulók
 tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel
 legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és
mozdulatsorok segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.)
 természethez való érzelmi kötődése erősödjön a drámajátékon keresztül
 sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket
Informatika (és könyvtárhasználat)
A tanulók
 legyenek képesek az interneten illetve a szakirodalomban információkat keresni,
konkrét, a valós életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket
elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni
 legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére,
váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és
feldolgozására
 ismerjék meg az informatikában (pl. az internet-használatban) rejlő
környezetvédelmi lehetőségeket
 használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre
 futtassanak környezeti elemek megváltozását figyelembevevő szimulációkat és
statisztikai teszteket
 rendezzenek környezeti kérdésekről virtuális fórumot máshová járó diákokkal
közösen
 szerkesszenek és nyomtassanak környezetvédelmi újságokat és posztereket
 ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait
 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti
összefüggéseket informatikai módszerekkel demonstrálják (számítástechnika
alkalmazása, könyvtárhasználat, irodalmi hivatkozások)
 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére
a különféle szoftverek (adatok táblázatos tárolása, kiértékelése, összefüggések
vizsgálata, statisztikai módszerek alkalmazása) segítségével
 a számítástechnikai eszközök használata során valósítsák meg az anyag- és
energiatakarékos alkalmazás feltételeit
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Testnevelés
A tanulók
 fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben
befolyásolják, egészséges testi fejlődésüket
 győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különböző szervrendszerek
működését tekintve
 legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az
élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés
és a tolerancia fejlesztésében
 értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a
környezetszennyezés az egészségre veszélyes
 igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból
készüljenek az eszközök, és a tornaszerek
 sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat
A tanulókban
 tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását
 alakuljon ki az igény a higiénés normák betartására
 segítse az egészséges napi-heti-évszakos életritmus kialakulását

3.2 TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések
feltárásával meg kell alapozni, hogy a középiskolában lehetővé váljon a környezetért, a jövő
generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása.
Célkitűzések
A választott programok és az alkalmazott módszerek
 fejlesszék a tanuló szociális képességeit
 adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható
fejlődés)
 rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket
 szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak
rendszerszemléletre
 alakítsanak ki kritikus gondolkodást
 fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket
(pl.: problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív
gondolkodás)
 ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására
 alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat
 neveljenek a hagyományok tiszteletére
 mutassanak követendő mintákat
 ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló
egyéni életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében); tárják
fel a tanulók számára a globális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi hátterét,
tegyék világossá a tanulók számára, hogy az ember a természet része, és csak
akkor van esélye a boldogulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem
uralkodni akar felette
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Szakkörök szervezése: Környezetvédelmi, biológia, földrajz, kémia szakkör munkájába jól be
lehet építeni a környezeti nevelést. A szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető
tanulók fejlesztésének nagyon jó színtere.
Környezetvédelmi témájú tanulói pályázatokon való részvétel: pl. Földtani örökségünk, ill.
rajz, foto. kézműves pályázatokon való részvétel.
A környezet- és egészségvédelem jeles napjai: A természet-környezetvédelem és az
egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve, iskolarádión keresztül illetve külön
programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk a jelentőségüket.
Február 2.
Március 6.
Március 22.
Március 23.
Április 3.
Április 4.
Április 7.
Április 22.
Április 24.
Május 8.
Május 10.
Május 15.
Május 15.
Május 18.
Május 24.
Május 31.
Június 5.
Június 8.
Június 17.
Június 21.
Június 25.
Július 11.
Augusztus 9.
Szeptember 16.
Szeptember 22.
Szeptember 23.
Október 1.
Október 4.
Október 8.
Október 8.
Október 10.
Október 15.
Október 16.
Október 21.
Október 31.
November 17.
November 27.
December 1.
December 29.

Vizes Élőhelyek
Nemzetközi Energiahatékonyság Nap
Víz Világnapja
Meteorológiai Világnap
Csillagászati Világnap
Laboratóriumi Állatok Napja
Egészségügyi Világnap
Föld Napja
Kísérleti Állatok Védelmének Napja
Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Madarak és Fák Napja
Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon)
Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap
Múzeumi Világnap
Európai Nemzeti Parkok Napja
Dohányzásmentes Világnap
Környezetvédelmi Világnap
Óceánok Világnapja
Világnap az Elsivatagosodás Ellen
A Nap Napja
Barlangok Világnapja
Népesedési Világnap
Állatkertek Napja
Ózon Világnapja
Autómentes Nap
Takarítási Világnap
Habitat Világnap
Állatok Világnapja
Madárfigyelő Világnap
Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja
Lelki Egészség Napja
Nemzeti Gyaloglónap
Élelmezési Világnap
Földünkért Világnap
Takarékossági Világnap
Füstmentes Nap
Fogyasztásszüneteltetési Nap
AIDS elleni világnap
Biodiverzitás Védelmének Napja
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Akciók: Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon szervezünk
olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy
globális környezeti problémára. A megmozdulást magunk szervezzük ill., csatlakozhatunk
helyi vagy országos környezetvédő szervezetek akcióihoz (pl.: Takarítási világnap,
Autómentes nap).
Kiállítások: Iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható környezetvédelmi
kiállításokat rendezünk a művészettagozatos osztályok és szakképzős évfolyamok munkáiból
(pl. szemétszobrászat, természeti értékeket, helyi problémákat bemutató kiállítás). Jó
lehetőség a környező iskolákkal való kapcsolattartásra.
Iskolai zöld médiumok – Az iskolai könyvtárban külön polcot létesítünk a környezeti
témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a megoldással
a tanulók könnyebben átlátják a rendelkezésükre álló irodalmat, szívesebben kutatnak,
olvasgatnak. Az iskolarádióban lehetőséget kapnak a környezet- és természetvédelem iránt
érdeklődő diákok, hogy rendszeresen tartsák a kapcsolatot a teljes diáksággal, beszámoljanak
munkájukról, ébren tartsák a környezetvédelem gondolatát, fontosságát.
Tanulmányi kirándulások során helyet kap a meglátogatott táj természet és környezeti
értékeinek megismerése is. Fakultációs, és osztályfőnöki órákon ellátogatunk kisebb-nagyobb
diákcsoporttal tanösvényekre, nemzeti parkokba, természetvédelmi területekre,
vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.
Az iskolakertben kialakítunk tanösvényt, a már meglévő, illetve általunk ültetett növények
meghatározásával és rövid ismertetők készítésével
A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolva vagy önálló programként, a szülők illetve az
iskola-közeli (lakótelep) lakosság megnyerésével cserjék, fák ültetésével szépítjük
környezetünket és a zajtól, portól védjük szervezetünket.
Környezet és természetismereti versenyeken, vetélkedőkön indítjuk diákjainkat Az érdeklődő,
ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt helyi, regionális és országos
versenyeken.( pl. országos: Kitaibel Pál, Less Nándor, Balogh János)
Kihasználjuk a művészetek iránti érdeklődést. Környezetvédelmi problémákra ráirányítjuk a
figyelmet a képzőművészet eszközeivel.
A természet adta anyagok (agyag, termések, levelek, tollak, csigaházak, stb.) illetve az
újrahasznosítható hulladék-anyagok felfelhasználásával különböző díszeket, kompozíciókat
készítünk, amelyekből kiállítás vagy vásár is szervezhető (pl.: Karácsonyi vásár)
Diák Önkormányzati nap során az iskolai programnak mindig van környezet-egészségügyi
része is.
DSE szervezések keretében időnként változó évfolyam-összetételben sportversenyeket
szervezünk.
Szülői értekezleteken utalunk a környezet-egészségvédelem néhány fontos elemére
(táplálkozás, évszakoknak megfelelő öltözködés, háztartási környezetvédelem, testékszerek
viselete, alkoholfogyasztás, dohányzás drog, stb,).
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4. MÓDSZEREK
Célunk a környezeti nevelés szempontjából kiemelkedő jelentőségű élmény- és,
tevékenységalapú, érzékenyítő, interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazása.
JÁTÉKOK
 Szituációs
 Memóriafejlesztő
 Kombinációs
 Érzékelést fejlesztő
 Ráhangolást segítő
 Bizalomerősítő
 Kapcsolatteremtést segítő
 Drámapedagógia
MODELLEZÉS
 Hatásvizsgálatok
 Rendszermodellezés
 Előrejelző
 Működő modellek készítése, elemzése
RIPORT MÓDSZER
 Kérdőíves felmérés
 Direkt riportok
 Fotóriport
PROJEKT MÓDSZER
 Analízis – akció projektek
TEREPGYAKORLATI MÓDSZEREK
 Terepgyakorlatok
 Táborok
 Térképkészítés
 Egyszerű megfigyelések
 Célzott megfigyelések, mérések
AKTÍV, KREATÍV MUNKA
 Természetvédelmi és fenntartási munkák
 Rekonstrukciós munkák
 Madárvédelmi feladatok
 Szelektív hulladékgyűjtés
 Rend- és tisztasági verseny
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
 Csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében
MŰVÉSZI KIFEJEZÉS
 Vizuális művészet a környezeti nevelésben
 Irodalmi alkotások
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Zeneművészet
Fotóművészet
Táncművészet
Népművészet
Esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése
A tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén
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5. TANESZKÖZÖK
Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, amelyek a környezeti
nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott vegyszereket,
eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket kell beszerezni. Folyamatosan
bővíteni kell a szak –ás CD könyvtárakat is. Figyelni kell, hogy a nevelő-oktató munkát segítő
eszközök és felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális eszközigénye
is
Ismerethordozók tanulók számára:
Viszonylag nagy számban van:
Varga Zoltán: Állatismeret, Seregélyes-Simon: Növényismeret
Az iskolai könyvtárban a csoportmunkához használhatóan (néhány példányban):
határozók, ökológiai (terep- és laboratóriumi) vizsgálatok elvégzéséhez kiadványok, térképek
(pl. turistatérképek), ismeretterjesztő kiadványok (pl. nemzeti parkokról, tájakról, helyi
értékekről)
Tanárok számára:
Szakmai-módszertani kiadványok, különös tekintettel a környezeti nevelésben nem
hagyományos tantárgyakat tanítók segítésére (pl. Nádai Magda: Földanyai gondok,
Történelem)
Eszközök:
Multimédiás segédanyagok, videofilmek, Internet-hozzáférés – ezek használatához szükséges
hardverek (laptop, projektor, tv, videó).
Mikroszkópok (lehetőség szerint sztereo-mikroszkóp is legyen közte), digitális és
tükörreflexes fényképezőgép, videokamera.
Hőmérő ház, Wind féle szélzászló, Hermann csapadékmérő, barométer, digitális külső, belső
hőmőrő
Transzparens- és diasorozatok, faliképek, plakátok
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6. AZ ISKOLAI KÖRNYEZET
Feladatunk a mindennapi iskolai élet „fizikai” és szellemi környezetének átalakítása a
környezeti nevelési program szellemében. Fontos megtervezni az iskola mindennapi életének
ezernyi mozzanatát, s azt, hogy ezeken keresztül hogyan válhat az iskola környezetbarátabbá,
energia-takarékosabbá, miképpen alakíthatja az ott dolgozók és tanulók életmódját környezettudatosabbá.
Ehhez járulhatnak hozzá az alábbiak
 anyag- és energiatakarékos iskolaüzemeltetés és tanórai mozzanatok
 pedagógusok, dolgozók példamutatása, melyhez a munkaköri leírások módosítása
is hozzájárulhat
 a szelektív hulladékgyűjtés következetes megvalósítása
 termek, folyosók és az udvar zöldítése, a tantermek organikus díszítése
 iskolaudvar gondozása
 a tömegközlekedési eszközök, a kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése
 a büfé árukészletének átalakítása
 a menzát üzemeltető céget, egészségesebb működtetésre kényszeríteni
 az iskolai ismeretterjesztés tanórán kívüli eszközeinek jobb kihasználása (faliújság,
iskolaújság, iskolarádió, helyi média)
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7. KOMMUNIKÁCIÓ
A környezeti nevelésben fontos, hogy diákjaink a nagyszámú írott halott, és látott médiairodalomban kritikusan, a híreket okosan mérlegelve tudják feldolgozni. A szakirodalomban
el tudjanak igazodni, és az értékes információkat meg tudják az értéktelentől különböztetni.
1. Az iskolán belüli kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak, ezért rendszeresen
kihasználjuk a lehetőségeit, hogy megértessük a részt vevőkkel, hogy az iskolai élet
környezetbaráttá alakítása közügy, minden ott élő közös ügye. A faliújság aktuális hírei
(tanáriban, diákságnak), az iskolarádió percei lehetőséget teremtenek az információátadásnak.
Az iskola munkaközösségeinek munkáját szakmai-módszertani téren segíti a környezeti
nevelést koordináló munkaközösség. Az iskolavezetés vállalja, hogy a szakanyagokat
eljuttatja a felhasználóhoz.
Az iskolán belüli kommunikáció formái:
 kiselőadások tartása
 házi dolgozat készítése
 poszterek készítése
 iskolarádió
 faliújság
 szórólapok
2. Az iskolán kívüli kommunikációt használva elsősorban a helyi média lehet a partnerünk.
Különösen a látványos, jelentős programjaink esetében egy kapcsolattartó (hiteles) személy
tájékoztatja a városi televíziót és a napilapot az aktuális rendezvényekről, eseményekről. Az
iskolai évkönyvben megjelenő cikkekkel, diákmunkákkal a lakosok környezettel kapcsolatos
ismereteit bővítjük. Az iskoláról készített ismertető füzettel a nálunk folyó környezeti
nevelőmunka folyamatát bemutatva a lehetőségeket tárjuk mások elé.
Az iskolai honlap lehetőségeit kihasználva folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket
(iskolai dolgozók, szülők, lakosság, régi diákok, iskolafenntartó…).
Az iskolán kívüli kommunikáció formái:
 környezetvédelmi cikkek feldolgozása
 környezetvédelmről szóló rádió-és televíziós hírek feldolgozása
 közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, együttműködés az
önkormányzattal
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8. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS / MINŐSÉGELLENŐRZÉS
A környezeti nevelés sikerességét értékelhetjük különböző résztvevőkre megtervezett és
kidolgozott eszközökkel.
A pedagógusok környezeti nevelői munkájának értékelésére kritériumrendszert dolgozunk ki,
s ennek alapján évente értékeljük az egyének, a munkaközösségek munkáját, elért
eredményeit, meghatározzuk feladataikat, a továbblépés lehetőségeit.
Néhány példa az elemzési szempontokhoz:
 mennyire tárja fel tantárgyának környezeti tartalmait napi tanítási gyakorlata során
 tanítási gyakorlata során alkalmazza-e a modern környezeti nevelési módszereket
(interaktív, partnerközpontú, élményalapú tevékenységek)
 részt vállal-e az iskola tanórán kívüli programjainak megvalósításából
 személyes példamutatással segíti-e a program megvalósulását, törekszik-e
együttműködésre a tanulói közösségekkel, az iskola dolgozóival, a szülőkkel,
külső kapcsolatokkal
A tanulók környezeti tudatosságának alakulását tevékenységeik változásán, ismereteik
bővülésén mérhetjük például az alábbi módokon.
 A középiskolai tanulmányok kezdetén életkorának megfelelő mérőlappal szerzünk
információt, rögzítünk egy állapotot. Ugyanazon diákok 12. évfolyamon végzett
mérései alapján a fejlődésre következtetéseket vonhatunk le.
 A tanórán kívüli környezeti nevelési programokban milyen aktivitással vesz részt
 A környezeti nevelési programok hozzájárulásának mértéke az iskolai
osztályközösség kapcsolatrendszerének alakulásához, a kommunikáció, a
konfliktuskezelés fejlődéséhez.
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9. TOVÁBBKÉPZÉSEK
Belső:
Nevelési értekezleteken, tanfolyamokon. A fizikai és adminisztratív dolgozók számára iskolai
szintű tájékoztatás szervezése az iskolai környezeti nevelési program megismertetésére,
beszélgetés feladataikról és lehetőségeikről a szemléletmód formálásában.
Külső:
Megyei, országos konferenciákon, rendezvényeken való részvétel. Akkreditált
továbbképzéseken való részvétel. Az iskola keretet biztosít az önképzéshez, anyagi bázisával
segíti a szakkönyvbeszerzést, a folyóiratok elérhetőségét. A számítógéppark fejlesztésével
minden tanár és minél több diák számára általánossá teszi az Internet-hozzáférést.
Az iskola vezetősége szorgalmazza, hogy a lehetőségekhez képest minden munkaközösségből
legyen olyan tanár, aki környezeti neveléshez kapcsolódva akkreditált továbbképzésen vesz
részt.
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A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM
ÉS
MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

Egészségnevelési Program

OM azonosító: 031202
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1. BEVEZETŐ
„ Az egészség a teljes szomatikus, pszichés és szociális jólét,
nem csupán a betegség vagy a fogyatékosság hiánya.”
(WHO- Egészségügyi Világszervezet)

Az egészség a szervezet harmonikus, kiegyensúlyozott, együttműködő, ép és zavartalan
működése. Az egészség relatív fogalom, az ember egészségét négy tényező határozza meg: az
öröklött hatások 20%-ban, az életmód 35%-ban, a környezet 30%-ban, és az egészségügyi
ellátás 15%-ban. Ebből következik, hogy az életmód szerepe, amit egyértelműen az egyén
alakít ki, igen jelentős. Az egészséges életmód összetevőit Dr. Simon Tamás 12 pontban
fogalmazta meg:
1) Személyi higiéné
2) Egészséges táplálkozás
3) Több mozgás
4) Stressz-tűrés, stressz-kezelés
5) Baleset megelőzés
6) Kiegyensúlyozott szexualitás
7) Nem dohányzás
8) Kevesebb alkoholfogyasztás
9) Drogtagadás
10) Időben orvoshoz fordulás
11) Egyéni környezettisztelet
12) Környezetvédelem
„Az egészséges otthon a családban kezdődik”
(WHO-1970)

Ez a szlogen az Egészségügyi Világszervezet jelszava volt, de a mondás napjainkban is
érvényes, hiszen az egészséges életvezetés szabályait elsősorban a családban lehet elsajátítani.
Mindezek ismeretében az egészségre nevelni kell az ország lakosságát, mégpedig akkor,
amikor készül az életre, tehát iskoláskorban. Ezt egészségnevelésnek nevezzük, és bevezetése,
következetes végrehajtása minden tanintézetben, óvodástól-egyetemig szükséges. Az
egészségnevelés az információk átadásán kell, hogy alapuljon.
A harmadik évezredben egy szabad, magabiztos és produktív társadalom kialakítása lenne
megfelelő. Ez a társadalom az emberi méltóságot, testi, lelki és szociális jólétet valamint az
alkotóképességet kiemelt fontosságúnak tartja.
Az utóbbi évtizedekben azonban kedvezőtlenül alakult Magyarország népességének egészségi
állapota, amelynek javítása érdekében készült el az „Egészség Évtizedének Johan Béla
Nemzeti Programja”. A nemzeti egészségpolitikai stratégia célja, hogy minden magyar
állampolgár a lehető legegészségesebben éljen.
Ennek szellemében és az Ottawai Charta előírásainak megfelelően iskolai programunk
tartalmazza az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat, az egészségvédelemmel,
az egészséges életmódra történő felkészítéssel kapcsolatos terveinket, valamint a
drogstratégiát.
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2. HELYZETELEMZÉS
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Debrecen legnagyobb
lakótelepének (Tócóskert, 40.000 fő) közepén helyezkedik el. A művészeti középiskola része
az érettségire épülő szakképzés képzőművészeti szakokon.
Az iskolában felnőttképzés is folyik esti és levelezős tagozaton. Mivel intézményünk megyei
beiskolázású a tanulóknak mintegy 30%-a vidéki. Mivel saját kollégiumunk nincs, a város
majdnem minden kollégiumában laknak diákjaink. Legnagyobb számban az igen
veszélyeztetett környéken elhelyezkedő Györffy Kollégiumban, a Hatvani István
Kollégiumban és a legnagyobb diákotthonban a Gulyás Pálban nyertek elhelyezést. A fentiek
alapján jól látszik, hogy a gimnázium tanulói nem mentesülnek a város, illetve a városrész
környezeti hatásaitól. Az intézmény egész működése során fontos helyet foglal el az
egészséges életmódra nevelés (a káros szenvedélyek: dohányzás, alkohol, drog prevenciós
tevékenység).

3. ALAPELVEINK
Egészségnevelési programunk
 A helyes cselekvésre ösztönöz.
 A megelőzést szolgálja.
 Jól megtervezett.
 Minden tanulóra kiterjedő folyamatos egészségnevelő munka.

4. CÉLOK
A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit, így az életkorral járó
biológiai, pszicho higiénés, életmódi tennivalókat, a társas kapcsolatok egészségi, etikai
kérdéseit, az egészségre káros szokásokat, antihumánus szenvedélyeket.
Az egészségfejlesztési programon belül az antihumánus szenvedélyekkel kapcsolatos fejezet
legyen összhangban az iskolai drogstratégiával.
Fontos célkitűzés:
 Az egészségtudatos magatartás, életvitel kialakítása, fejlesztése.
 Az egészséggel kapcsolatos készségek javítása:
o A dohányzás visszaszorítása.
o Alkohol és drog prevenció.
o Aktív testmozgás elterjesztése.
o Az egészséges táplálkozás népszerűsítése.
o Mentális betegségek megelőzése, a lelki egészségnek, mint értéknek a
megerősítése.
o AIDS prevenció.
 Családi életre nevelés, az értékrend a személyiség fejlődésének, a felelős
szexualitás és drogkerülő magatartás kialakítása
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Rövid távú célok, feladatok, sikerkritériumok
Rövid távú célok
Feladatok
Az egészségnevelés az
A tanmenetben konkrétam
oktatás és a nevelés minden
jelöljük ezeket a területeket.
szintjén jelenjen meg!
A lelki egészség is legyen
érték!

Önismereti, stressz és
konfliktuskezelési,
döntéshozási technikák
megmutatása

A dohányzás visszaszorítása,
Az „egészséged testben,
az alkohol- és drog prevenció
lélekben” prevenciós
legyen mindennapos, de
program alkalmazása.
korszerű!
Az egészséges életmód
Szülői értekezletek tartása az
fontosságát a szülők is
adott témában.
ismerjék fel!
A tanulók érezzék azt, hogy
Mindennapos testmozgás
felelősek saját testi, lelki
biztosítása, rendszeres fizikai
egészségükért!
aktivitás elősegítése.

Sikerkritériumok
Az iskolai élet egészét átfogó
egészségnevelés valósul
meg.
Harmonikusabb,
kiegyensúlyozottabb, több
pozitív énképű, önmagát
jobban ismerő tanulókkal
foglalkozhassunk.
A tanulók folyamatosan
képet kapnak a rájuk háruló
veszélyekről.
A szülők partnerré válnak a
feladat megoldásában.
A tanulókban az egészség
értékként jelenik meg.

5. MÓDSZEREK








Mindennapi testmozgás az iskolai sportkör keretein belül, délutáni
sportfoglalkozásokon való részvétel biztosítása. Évente több természetjáró túra
szervezése.
Kiállítások.
Művészeti pályázatokon való részvétel kiírt témaköröknek megfelelően.
Konzultáció.
ÁNTSZ szakemberei a dohányzás megelőzését szolgáló foglalkozásokat tartanak
néhány osztályban.
A 9-12. évfolyamon „Egészséged testben, lélekben” prevenciós program
alkalmazása. Interaktív jellegű foglalkozások.
Pedagógusoknak drog prevenciós továbbképzés.

6. SZÍNTEREK
Tanórai: osztályfőnöki és biológia órákon 10 óra egészségnevelés
 Családi és szexuális nevelés
 Testi és lelki egészség
 Környezetvédelem
 Stressz kezelés
 Egészséges táplálkozás
Szakórák
 Biológia
 Kémia
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 Testnevelés
 Táncórák a tagozaton
 Egyéb tantárgyi órákon
Tanórán kívüli tevékenységek
Iskolai szint:
 Délutáni tömegsportolási lehetőségek
 Hétvégi túrák, tanulmányi kirándulások
 Szűrővizsgálatok
 „Egészséged testben, lélekben” prevenciós program
 Sportprogramok
 Táncvizsga gála a tánctagozatos tanulók részvételével
 Tanároknak, szülőknek konzultációs lehetőség
 Egészséges környezetért tevékenység: világítás, szellőztetés, balesetvédelem
Egyéb közösségi szint
 Szakkör, táncstúdió, sportkör
Osztálykeret
 Fakultatív szabadidős programok, kirándulások

7. KAPCSOLATOK
Belső kapcsolatok
 Gyermek és ifjúságvédelmi felelős
 Iskolaorvos
 Szabadidő-szervező tanár
 Testnevelők
 Osztályfőnöki munkaközösség
 Természettudományi munkaközösség
 Táncmunkaközösség
 Rajz és művészeti munkaközösség
 Iskolaszék
 DÖK munkáját segítő tanár
 Alapítvány
 Szülői szervezetek
Külső kapcsolatok
 Pedagógiai Intézet
 Gyermekjóléti Szolgálat
 ÁNTSZ
 Forrás Lelkisegély Szolgálat
 Széchényi kerti Református Egyházközösség
 Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
 KEF
 Önkormányzat
 Lamin Stúdió Kft.
 DE Népegészségügyi Intézete
 Drogambulancia
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8. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS
A célkitűzés megvalósításának felülvizsgálata évente történik. Az értékelés eredménye
újabb információt ad az egészségnevelési programról. Felelősök a belső kapcsolatban
felsoroltak.
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DROGSTRATÉGIA
1. HELYZETKÉP
Tanárok







Osztályfőnökök száma: a beiskolázott osztályoknak megfelelő
Drogügyi koordinátor végzettséggel egy pedagógus rendelkezik, aki részt vett az
„Iskolai drogkoordinátorok képzése” című akkreditált 30 órás képzésben
„Egészséged testben, lélekben” című személyiségfejlesztő, drog és
alkoholmegelőző módszertani alapképzés tanúsítvánnyal rendelkezik 7 fő,
középszintű tanúsítvánnyal 3 fő.
Önismereti játékvezetői akkreditált 120 órás képzésben 1 fő vett részt a
tantestületből.
Orvos asszisztens hetente, iskolaorvos kéthetente
1 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős 4 órában látja el teendőit.

Szülők




Az iskolaszékben és az iskolatanácsban vannak jelen
Az iskola pedagógiai és szakmai munkáját támogatják
Céljuk, hogy gyermekük biztonságos, védett környezetben tanulhasson, sikeres
érettségi vizsgát tegyen

2. CÉLCSOPORT
Diákok
 9-12. évfolyam
 13-14. szakképző évfolyam
Az elsődleges prevenció erre a rétegre irányul. Az életkori sajátosságok és a büntetőjogi
felelősség indokolja a két csoport megkülönböztetését.
Tanárok
A tanárok különböző módon viszonyulnak a droghoz, drogosokhoz, így eltérő
konfliktuskezelési módszereket használnak a konfliktuskezelésben.
Szülők
A szülők ismeretei a drogokkal, a drogozás tüneteinek felismerésével kapcsolatban igen
hiányosak, az esetek többségében saját maguk is tanácstalanok a konfliktuskezelésben. A
segítségadás legfőbb színtere a folyamatos konzultációs lehetőség biztosítása a szülő és a
témában felelős pedagógus között.

3. CÉLOK
Az iskolai drog prevenciós munka nem korlátozódhat egyetlen tantárgyra és nem kötődhet
egyetlen személyhez.
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Alapvető cél az elsődleges prevenció, azaz olyan egészségszemlélet és életmódbeli
szokásrendszer kialakítása, amelynek hatására a tanulók társadalmilag elfogadott
módon értékelik és viszonyulnak a szerfogyasztáshoz.
Alapvető feladatunk, hogy a tanulók ne legyenek szerhasználók, illetve
szerhasználókból ne váljanak szenvedélybetegekké.
Hatékony, korszerű információátadás, melynek eredményeként csökkennek az ártó
tényezők és erősödnek a közösség- és személyiségfejlesztő hatások.
A tanulók kis százaléka van bizalommal tanára iránt, javítani kell a tanulók
tanáraik iránti bizalmát.
Egységes pedagógiai állásfoglalás és gyakorlat kialakítása a szerfogyasztással és a
konfliktuskezeléssel kapcsolatban.
Szülők ismereteinek bővítése az önismeret, drogok, drogozók, konfliktuskezelés
területein.
A hiányzások egységes kezelése a Szervezeti és Működési Szabályzat és a
Házirend alapján.

4. MÓDSZEREK




Ismeretátadáson kívül interaktív foglalkozások, szerepjátékok, szituációs játékok.
A szülők számára konzultációs, tanácsadási lehetőségek biztosítása hetente
fogadóórák alkalmával.
A tanárok számára felkészültségük fejlesztése érdekében szakmai tanácskozás
külső szakember segítségével, igény esetén tréning.

5. SZÍNTEREK
Tanórákon
 Szaktárgyi órákon tantárgytól, témától függően
 Osztályfőnöki órákon felmenő rendszerben az „Egészség testben, lélekben” című
program folytatása a 9-12. évfolyamon
Tanórán kívül
 Kortársképzés
 A Medgyessy-hét keretén belül egészségnap
 Filmklub- a témához kapcsolódó filmek vetítése
 Anti-drog diszkó az elsősök avatásakor

6. ÉRTÉKELÉS
 Az értékelést belső erőforrásokból oldjuk meg.
 A tanév végén átfogó értékelés a tapasztalatok megfogalmazása.
 A kiemelt programokat a teljesítés után a program felelőse értékeli.
 Újabb célkitűzések megfogalmazása az értékelés birtokában.
Iskolánk a tantestület döntése értelmében csatlakozott a Baraka Programhoz. A Baraka egy
ön-, ember- és világismereti program, amely világnézetileg nyitott, és nem elkötelezettje
egyetlen vallási és tudományos irányzatnak sem. Nem pusztán ismereteket kíván adni, hanem
egy egészséges szemléletmód kialakulásához kívánja hozzásegíteni a tanulókat. Ez egy
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toleráns, önismereti szemléletmódot jelent. A célunk az, hogy megmutassuk a diákoknak, az
élet különböző területein, hogyan és mennyiben segítheti őket a jobb ön- és emberismeret. A
program jelenlegi szakaszában öt fő pedagógus csatlakozott a EÜSZCSM által támogatott
tanárképzésbe. A következő szakaszban- a 2004/2005. tanévtől kezdődően intézményünk a
Baraka Program tematikáját a képzésben résztvevő pedagógusok által valamennyi osztályban
végrehajtja. A Program tematikájában a következő témakörök szerepelnek:
 Kapcsolatok
 Életmód
 Egészség
 Világnézet
 Környezetvédelem
A Program végrehajtásának elsődleges színtere az osztályfőnöki óra, illetve igény szerint
tanórán kívüli foglalkozásokra is sor kerülhet. A Program továbbvitele és folyamatossága
érdekében igyekszünk minél több pedagógust bekapcsolni a továbbképzésbe. A tematika
megismeréséhez elengedhetetlen az „Ismerd meg önmagad” című tankönyvszöveggyűjteményt az iskola biztosítja.
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TÉMAKÖRÖK
1) Személyi Higiene
A test tisztán tartása, a bőr szerepe, szexuálhigiéné, családtervezés,
fogamzásgátlás, mentalhigiéné.
2) Egészséges táplálkozás
Élettani alapismeretek, tápanyagok, energia, tápanyagszükséglet, táplálékpiramis,
egészséges táplálkozás.
3) Több mozgás
A mozgás, aktivitás jelentősége az ember életében. A mozgáshiány okozta
problémák, az inaktív életmód következményei
4) Stressz tűrés
A stresszorok jelentősége, hatása az emberi szervezetre, a pozitív és negatív
hatások feldolgozása.
5) Baleset megelőzés
Otthoni balesetek, iskolában előforduló balestek, az utcán és a közösségben
megjelenő veszélyforrások.
6) Kiegyensúlyozott szexualitás
Régi és új megfogalmazás, szexuális viselkedés, szexuális és reproduktív jog
chartája, biológiai reprodukció, születésszabályozás, terhesség, szexuális
felelősség.
7) Nem dohányzás
A hozzászokás veszélye, akarati tényezők, környezetünk iránti felelősségérzet.
8) Kevesebb alkoholfogyasztás
A szervezet reakciói, szervrendszerek megváltozott működése, a személyiség
átalakulása.
9) Drogtagadás
Dependencia, habituáció, abusus, elvonási tünetek, tolerancia, egyéni és társadalmi
problémák, szenvedélybetegségek.
10) Időben orvoshoz fordulás
Preventív szemlélet jelentősége, szűrővizsgálatok fontossága.
11) Egyéni környezet tisztelete
Az ember, mint biotikus tényező, az egészség ökológiai felfogása.
12) Környezetvédelem
Levegő, víz, talaj tisztasága, hatása az egészségre, tisztaságuk védelme.
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A Medgyessy Ferenc Gimnázium
és
Művészeti Szakközépiskola

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőoktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

OM azonosító: 031202
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Iskolánk rendelkezik minden a törvényekben meghatározott taneszközzel és tárgyi feltétellel,
ami a színvonalas nevelő-oktató munkához kell. Az intenzív pályázati és innovációs munka
eredményeként technika felszereltségünk kiemelkedően jó (pl. minden tantermünk
multimédiás felszereltségű; négy számítógép teremünk korszerű; művészeti munkák
kivitelezéséhez szükséges eszközeink professzionálisak).
A közoktatási törvény 38§ (1) bekezdése szerint az iskoláknak rendelkezniük kell a feladataik
ellátásához szükséges feltételekkel. A 124.§ (20) bekezdés szerint már működő intézmény
esetén a kötelező eszközök és felszerelések jegyzékét 1998-ban adták ki. A fenntartó 2000.
július 31-ig elkészítette azt az ütemtervet, melyben meghatározza, hogy milyen módon,
milyen sorrendben és időrendben hajtja végre a kötelező eszköz és felszerelési jegyzék
rendelkezéseit. Ennek végső határideje 2003. szeptember 1. volt. A fenntartó 2003. december
30-ig kérelemmel fordult az OKÉV-hez, melyhez csatolta a teljesítési ütemtervet és a
teljesítés szándékáról szóló határozatot, így a kötelező eszközök és felszerelések
teljesítésének határideje kitolódott 2008. szeptember 1-ig. A szaktárgyak tanításához
szükséges minimális eszköztárról a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete rendelkezik./ Lásd: 11.sz. melléklet/ A
szaktárgyi szemléltető eszközök beszerzése a szaktanárok igényei alapján, folyamatosan
történik.
1. táblázat
Háromdimenziós
Tanári demonstrációs
eszközök
természeti tárgyak,
gyűjtemények,
preparátumok,
munkatermékek,
kísérleti eszközök,
utánzatok,
applikációs
eszközök, taktilis
(manuális)
taneszközök,
mérőeszközök,
metszetek, földgömb

Nyomtatott

Oktatástechnikai

Tanári segédletek
Anyagok (média)
Eszközök (audiovizuális
tanári kézikönyvek, (információhordozók,
eszközök,
módszertani
audiovizuális
segédeszközök, hardver)
segédkönyvek,
anyagok, szoftver)
szakkönyvek,
auditív
feladatgyűjtemények,
hanglemezek,
lemezjátszó, magnetofon,
folyóiratok,
hangszalagok,
rádiókészülék, CD
tantárgytesztek,
rádióadás, audio CD lejátszó, CD-I lejátszó
bibliográfiák,
(optikai lemezek)
műsorjegyzékek, táblai
vizuális
szövegek és vázlatok,
átlátszatlan képek,
faliképek, falitérképek
diafilmek, keretezett episzkóp, epidiaszkóp,
diák, írásvetítő
diavetítő, dianéző,
Tanulói segédletek
transzparensek, fotó
írásvetítő
tankönyvek,
CD,
síkmodellek,
munkafüzetek,
némafilmek
munkalapok,

Tanulókísérleti és
munkaeszközök
manipulációs
feladatlapok,
audiovizuális
eszközök, kísérleti nyomtatott programok,
hangosított diasorozat,
eszközök, logikai
atlaszok, szótárak,
hangosfilmek, (iskola)
készletek,
szöveggyűjtemények,
televízióadás,
laboratóriumi
olvasókönyvek,
videofelvételek,
készletek, modellek,
növény- és
képlemezek, gépi
applikációs
állathatározók, tanulói
programok,
eszközök,
feladatgyűjtemények,
oktatócsomagok,
mérőeszközök,
kötelező irodalom,
számítógépes
tanulói földgömb,
folyóiratok,
oktatóprogramok,
szerszámok,
dolgozatfüzetek, mérőmultimédia
hangszer, sportszer
és számolóeszközök

TV-készülék és CDlejátszó, filmvetítő,
diavetítő+magnetofon,
filmvetítő, televízió,
képmagnetofon,
képlemezjátszó, zárt
láncú televízió, nyelvi
laboratórium, oktatógép,
számítógép, regisztráló
eszközök, sokszorosító
eszközök, multimédia PC
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FUNKCIONÁLIS TANESZKÖZJEGYZÉK
A MŰVELŐDÉSI KÖZLÖNY XLII. ÉVFOLYAM 2/II.
1998. JANUÁR 23-I SZÁMA ALAPJÁN
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
 1.1.4. A szövegalkotás szabályait szemléltető eszköz
 1.1.5. A nyelvi rendszert szemléltető eszköz, tanulói manipulációs munkaeszköz,
eszközkészlet
 12.4.1. A kommunikációs szituációnak megfelelő magán, közéleti és
tömegkommunikációs stílus és hangnem szemléltetésére alkalmas eszköz
 1.2.42. A retorikai ismeretek elsajátítását elősegítő eszköz
 1.2.4.3. A magyar nyelv történetének fejlődését, nyelvváltozatait és nyelvrokonait
szemléltető, ismeretbővítésre alkalmas eszköz
 1.2.4.4. A számítógépes szövegszerkesztési ismeretek gyakorlására alkalmas
eszköz
 1.2.4.5. A szövegtani ismeretek elsajátításának felmérésére, ellenőrzésére szolgáló
eszköz
 1.3.4.1. Lírai művek szemléltetésére alkalmas eszköz
 1.3.4.2. Verstani ismeretek elmélyítésére alkalmas interaktív eszköz
 1.3.4.3. Az irodalmi műnemek és műfajok jellegzetességeit bemutató eszköz
 1.3.4.4. A magyar és a világirodalom fejlődésének főbb korszakait szemléltető
eszköz
 1.3.4.5. Dramatikai ismeretek bővítésére alkalmas színházi felvételeket tartalmazó
eszköz
 Több mediális összetevővel rendelkező köznyelvi és irodalmi szövegek
szemléltetésére alkalmas eszköz
 1.3.5.1. Az irodalomelméleti és irodalomtörténeti ismereteket rendszerükben
szemléltető eszköz
ÉLŐ IDEGEN NYELVEK
 2.0.4.26. A rádióból, televízióból vagy egyéb autentikus idegen nyelvi forrásból
származó egyszerűbb párbeszédek, leíró, elbeszélő és tájékoztató szövegek hallás
utáni értésének készségét fejlesztő (és mérő) eszközkészlet
 2.0.4.27. Dalok, versek, próza- és drámarészletek globális megértését, továbbá a
helyes kiejtést, beszédhangsúlyt, beszédritmust fejlesztő eszköz
 2.0.4.28. Az életkornak és a tanult témaköröknek megfelelő beszédhelyzetekbe a
kívánt beszédszándékoknak megfelelő bekapcsolódás, szerepjáték készségét
fejlesztő eszköz
 2.0.429. A megadott témakörökhöz kapcsolódó álló- és mozgó képsorok alapján
a leírás, bemutatás, jellemzés, történet elmesélése, mások véleményének
összefoglalása, saját vélemény elmondása, képességét fejlesztő eszköz
 2.0.4.30. Szerkesztett és autentikus szövegek megértését fejlesztő (és mérő) továbbá a hangos olvasás készségét fejlesztő eszköz
 2.0.4.31. Az extenzív olvasás képességét fejlesztő, a fokozatossági elve alapján
szerkesztett eszköz
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2.0.4.32. Szerkesztett és autentikus szövegek magyarra fordításának készségét
fejlesztő eszköz
2.0.4.33. A beszédszándékoknak (összefoglaló informálás, érvelés, tanácsolás)
megfelelő közlések (önéletrajz, hivatalos levél) írásbeli megfogalmazásának
készségét fejlesztő eszköz
2.0.4.34. A szókincs fejlesztését szolgáló munkaeszköz
2.0.4.35. A nyelvtani rendszer áttekintését szolgáló eszköz
2.0.4.36. A négy nyelvi alapkészséget, a szókincset és a nyelvi ismereteket
komplex módon fejlesztő eszköz
2.0.5.37. A rádióból, televízióból vagy egyéb autentikus idegen nyelvi forrásból
származó műsorok, közlések (párbeszédek, vitaműsorok, reklámok, vetélkedők,
leíró, elbeszélő és tájékoztató szövegek) globális hallás utáni értésének készségét
fejlesztő (és mérő) eszközegyüttes
2.0.5.38. Dalok, versek, próza- és drámarészletek globális megértését fejlesztő
eszköz
2.0.5.39. Az életkornak és a tanult témaköröknek megfelelő életszerű beszédhelyzetekben a kívánt beszédszándékoknak megfelelő bekapcsolódás, szerepjáték
készségét fejlesztő (és mérő) eszköz
2.0.5.40. Az érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódó álló vagy mozgó képsorok
alapján a leírás, bemutatás, jellemzés, történet elmesélése mások véleményének
összefoglalása, saját vélemény elmondása képességét fejlesztő (és mérő) eszköz
2.0.5.41. Irodalmi és köznyelvi (újságcikk, könyvismertetés, városkalauz, műleírás, tudományos ismeretterjesztés) autentikus szövegek megértését fejlesztő (és
mérő) eszköz
2.0.5.42. Az érettségi követelményeknek megfelelő közlések (esszé, magánlevél)
írásbeli megfogalmazásának készségét fejlesztő eszköz

Latin nyelv
 2.1.2.1. A
participiumok
és
coniugálás
elsajátítására
alkalmas
információhordozó
 2.1.2.2. A tankönyvek feladatait elmélyítő tanulói munkaeszköz
 2.1.2.3. Római írók, költők arcképei, emlékhelyeit bemutató információhordozó
 2.1.2.4. Az irodalmi műveltség megalapozását szolgáló, szépirodalmi művek
részleteit, szemelvényválogatásokat tartalmazó, az antik szerzők műveinek
utóéletét bemutató eszköz
 2.1.2.5. Ókori hangszerek bemutatására, ritmikus gyakorlatok végeztetésére
alkalmas eszköz
 2.1.2.6. Görög-római mitológia vándormotívumait az egyes művészeti ágakban
bemutató, szemléltetésre alkalmas eszköz
 2.1 2.7. A görög-római isteneket bemutató, szemléltetésre alkalmas eszköz
 2.1.2.8. Magyarországon található római emlékeket, ásatásokat bemutató eszköz
 2.1.2.9. Itália és az ókori Görögország műemlékeinek bemutatására alkalmas
eszköz
 2.1 2.10. A római birodalom és az ókon Görögország egykori és mai
helyneveinek elsajátítására alkalmas információhordozó
 2.1.4.11. A római-görög irodalom köréből kiegészítő olvasmányokat és zeneműveket ajánló, ismeretbővitésre alkalmas eszköz
 2.1.4.12. A klasszikus metrumok elsajátítására, gyakorlására alkalmas eszköz
 2.1.5.13. A különböző felsőoktatási tanulmányokra készülők számára szakszövegeket tartalmazó eszköz
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2.1.5.14. A hagyományos és restituált ejtés bemutató és gyakoroltató információhordozó
2.1.5.15. A Magyarországon található ókori, középkori és újkori feliratok és
magyar fordításainak tanulmányozását elősegítő eszköz

MATEMATIKA
 3.0.4.75. A gyakorlatban használatos számlák, betétek, kölcsönök, stb. aktuális
űrlapjait és egyszerűbb esetekben a végösszeg kiszámítását bemutató
munkaeszköz
 3.0.4.76. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldási lehetőségeit
bemutató eszköz
 3.0.4.77. Másodfokúi függvények grafikonjait, jellemzőit szemléltető eszköz
 3.0.4.78. Hegyesszögek szögfüggvényeit szemléltető eszköz
 3.0.4.79. Az életkorhoz és a tananyagtartalomhoz illeszkedő munkaeszköz
 3.0.4.80. Thalesz tétele bizonyítását szemléltető eszköz
 3.0.4.81. A háromszögek nevezetes pontjait és vonalait bemutató információhordozó
 3.0.4.82. A háromszögek egybevágóságának és hasonlóságának alapeseteit
bemutató információhordozó
 3.0.4.83. Vektorfelbontást személtető eszköz
 3.0.4.84. Szögfüggvényeket és tulajdonságaikat szemléltető eszköz
 3.0.5.85. Térbeli geometriai alakzatok szabályosságának megfigyelésére
alkalmas demonstrációs eszköz
 3.0.5.86. Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldási módszereit bemutató eszköz
 3.0.5.87. Kétismeretlenes egyenlőtlenségek megoldásait szemléltető eszköz
 3.0.5.88. Különböző testek síkmetszeteit bemutató eszköz
 3.0.5.89. Különböző testek élvázait szemléltető eszköz
 3.0.5.90. Különböző alapfüggvények és transzformáltjaik grafikonjait és a
geometriai transzformációkkal való kapcsolatát szemléltető eszköz
 3.0.5.91. Az alakzat egyenletének fogalmát kialakító eszköz
 3.0.5.92. A differenciálhányados fogalmát szemléltető eszköz
 3.0.5.93. A kétoldalú közelítés módszerének, a határozott integrál fogalmának
szemléltetésére alkalmas eszköz
 3.0.5.94. A határérték fogalmának szemléltetésére alkalmas eszköz
 3.0.5.95. Valószínűségi eloszlásokat szemléltető eszköz
TÖRTÉNELEM, TÁRSADALOMISMERET
 4.2.4.10. Az alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek megismertetésére és
gyakorlati megvalósulásuk szemléltetésére alkalmas eszköz
 4.2.4.11. Az alapvető emberi jogok megismertetésére és gyakorlati
megvalósulásuk szemléltetésére alkalmas eszköz
 4.2.4.12. Hazánk és Európa viszonyának szemléltetésére alkalmas eszköz
 4.2.4.13. Az ENSZ és szervezetei munkájának, szervezeti felépítésének megismerésére és szemléltetésére alkalmas eszköz
 4.2.4.14. Az emberiség globális problémáinak szemléltetésére alkalmas eszköz
 4.2.4.15. A családi gazdálkodás főbb elemeinek szemléltetésére alkalmas eszköz
 4.2.4.16. A vállalatok és a munka világának megismerésére, szemléltetésére alkalmas eszköz
 4.2.4.17. A nemzetgazdaság főbb területeinek és munkáltatói egymáshoz való
viszonyának szemléltetésére alkalmas eszköz
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4.2.4.18. A külgazdasági kapcsolatok és a nemzetközi gazdasági szervezetek
szemléltetésére alkalmas eszköz
4.3.4.4. Az emben kapcsolatok bemutatására és szemléltetésére alkalmas eszköz
4.3.4.5. Az emberi élet nagy kérdéseinek (hit és vallás, boldogság, élet és halál
stb.) megértését, feldolgozását elősegítő, ismeretbővítésre és szemléltetésre
alkalmas eszköz
4.4.4.15. A polgári átalakulás korának szemléltetésére alkalmas eszköz
4.4.4.16. A magyarországi polgárosodás kezdeteit, nagy alakjait, főbb eseményeit, kulturális és művelődési örökséget tartalmazó, szemléltetésre alkalmas eszköz
4.4.4.17. A nemzetállamok megszületését és az imperializmus korát bemutató, ismeretszerzésre és szemléltetésre alkalmas eszköz
4.4.4.18. A polgári Magyarország kiépülését és fejlődésének főbb társadalmi,
gazdasági és művelődési eredményeit, valamint a kor meghatározó történelmi
alakjait tartalmazó, ismeretszerzésre, ismeretbővítésre és szemléltetésre alkalmas
eszköz
4.4.4.19. Az első világháború előzményeit, eseményeit, haditechnikai újításait,
jellegét és következményeit tartalmazó, ismeretszerzésre, ismeretbővítésre és
szemléltetésre alkalmas eszköz
4.4.4.20. Az első világháború Magyarországra gyakorolt hatásait és következményeit tartalmazó, ismeretszerzésre, ismeretbővítésre és szemléltetésre alkalmas
eszköz
4.4.4.21. A nagy válságtól a második világháborúi; terjedő korszak fóbb eseményeit meghatározó alakjait tartalmazó, ismeretszerzésre, ismeretbővítésre és
szemléltetésre alkalmas eszköz
4.4.4.22. Az 1930-as évektől a második világháborúig terjedő időszak Magyarországa társadalom-, gazdaság-, művelődés- és poltikatörténetét tartalmazó
ismeretszerzésre, ismeretbővítésre és szemléltetésre alkalmas eszköz
4.4.4.23. Ajelenkor tanulmányozására, főbb kérdéseinek feldolgozására alkalmas
eszköz
4.4.4.24. A második világháború utáni Magyarország történelmének főbb eseményeit, összetevőit meghatározó személyiségeit, valamint a társadalom, a gazdaság,
a kultúra, a művelődés és a mindennapok átalakulását tartalmazó ismeretszerzésre,
ismeretbővítésre és szemléltetésre alkalmas eszköz
4.4.5.25. Az érettségi vizsgakövetelmények elsajátítását segítő, rendszerezésre,
összefoglalásra alkalmas eszköz

Fizika






Merev testek forgómozgásának kísérleti vizsgálatára alkalmas tanuló kísérleti
eszköz
Merev testek egyensúlyának vizsgálatára, az egyszerű gépek működésének
szemléltetésére,
működésük
magyarázatára,
gyakorlati
felhasználásuk
bemutatására alkalmas eszköz
A mechanikai rezgések megfigyelésére, kísérleti vizsgálatára, jellemzésükre
bevezetett mennyiségek mérésére alkalmas eszköz és információhordozó-együttes
A mechanikai hullámok önálló megfigyelésére, a hullámok terjedési és találkozási
jelenségeinek kísérleti vizsgálatára alkalmas demonstrációs eszköz és
eszközkészlet
A hang, a hallás, a hangszerek empirikus vizsgálatára és működésüknek
megértésére alkalmas demonstrációs eszköz és eszközkészlet
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5.2.420. A fény terjedésének megfigyelésére és szemléltetésére - a terjedés
törvényeinek kísérleti felismerésre alkalmas demonstrációs eszköz és
eszközkészlet
5.2.4.21. Az elektromágneses hullámok (teljes spektrumának) terjedésének,
tulajdonságainak bemutatására és vizsgálatára alkalmas információhordozó
52.422. A nyugvó folyadékok és gázok alapvető tulajdonságainak
megfigyelésére és bemutatására, az állapotuk jellemzésére bevezetett mennyiségek
mérésére, a közöttük lévő összefüggések kísérleti vizsgálatára és szemléltetésére
alkalmas eszköz
52.4.23. A gáztörvények empirikusan felismert törvényeinek anyagszerkezeti
magyarázatához szükséges demonstrációs eszköz és eszközkészlet
5.2.4.24. A Brown-féle mozgás közvetlen vagy közvetett megfigyelésére,
bemutatására alkalmas információhordozó
5.2.4.25. Az anyag szerkezetének modellezését alátámasztó, kísérleti
tapasztalatok bemutatására alkalmas tanulókísérleti eszköz
5.2.4.26. A természetes radioaktivitást, a mesterséges atommag-átalakítást, a
magreakciókat és a láncreakciókat szemléltető eszköz
5.2.4.27. A rádióaktivitás detektálására alkalmas demonstrációs eszköz
52.428. A rádióaktív izotópok gyakorlati felhasználását bemutató eszköz
5.2.4.29. Atomreaktorok működését szemléltető eszköz
5.2.4.30. A Paksi Atomerőművet bemutató eszköz
52.5.31. A lendület- és perdületmegmaradás törvényének kísérleti vizsgálatára, az
erőtörvények empirikus felismerésére és kimérésére, a súrlódás és közegellenállás
vizsgálatára alkalmas tanuló kísérleti eszköz
5.2.5.32. A mozgások pillanatnyi állapotának, állapotsorozatának rögzítésre alkalmas eszköz (stroboszkóp)
5.2.5.33. A matematikai inga, a fizikai inga mozgásának kísérleti vizsgálatára,
bemutatására alkalmas tanuló kísérleti eszköz
5.2.5.34. A rezgések összevetésének kísérleti vizsgálatát, rezgések csatolásának
jelenségeit bemutató tanulókísérleti eszköz
5.2.5.35. A mechanikai rezonancia megfigyelésére és gyakorlati felhasználására
alkalmas tanulókísérleti eszköz és információhordozó
5.2.5.36. Az áramló folyadékok es gázok jelenségeinek kísérleti megfigyelése, a
törvények felismerésére alkalmas tanulókísérleti eszközkészlet
5.2.5.37. A felületi feszültség kísérleti vizsgálatára alkalmas tanulókísérleti
eszközkészlet
5.2.5.38. A Huygens-elv és Huygens-Fresnel-elv kísérleti felismerését, gyakorlati
alkalmazását bemutató eszköz
5.2.5.39. A fizikai fénytan (elhajlás, interferencia, diszperzió, színképelemzés,
polarizáció, kettős-törés) jelenségeinek megfigyelésére, kísérleti vizsgálatára
alkalmas optikai és elektromosságtani (lézer-fényforrás, mikrohullámú berendezés
stb.) demonstrációs eszközkészlet
5.2.5.40. Az elemi részek kimutatására, tulajdonságainak vizsgálatára, az anyagszerkezet modelljének kialakításához szükséges kísérleti bizonyítékok
bemutatására, az anyag kettős természetének igazolására szolgáló különböző
információhordozó
52.5.41. Az anyagszerkezet vizsgálatához szükséges kísérleti berendezések
(Wilson-kamra, GM cső, Van de Graaf-generátor, gyorsítók, tömeg-spektrográfok
stb.) bemutatására alkalmas eszköz és más információhordozókat tartalmazó
eszközkészlet
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52.5.42. A Naprendszer kialakulásáról, az égitestek fejlődéséről kialakított
elméletek szemléltetésére alkalmas eszköz
5.2.5.43. Az űrkutatás eddigi eredményeit bemutató eszköz

KÉMIA
 6.3.4.55. A vegyjel, a rendszám, az atomtömeg adatokon kívül az atomok
elektronszerkezetére vonatkozó adatokat is tartalmazó eszköz (periódusos
rendszer)
 6.3.4.56. A szerves vegyületek tulajdonságainak vizsgálatára alkalmas
vegyszerek (egyedi beszerzésű lehetőséggel)
 6.3.4.57. Az atomok periódikusan változó tulajdonságait (ionizációs energia,
elektronaffinitás, elektronegativitás, méret, ionméret) bemutató eszköz, illetve
eszközsorozat
 6.3.4.58. Az atomok, ionok összetételét, elektronszerkezetét modellező eszköz,
illetve eszközkészlet
 6.3.4.59. Az atomok elektronszerkezete es a periódusos rendszerbeli helye
közötti összefüggések felismerése, illetve begyakorlására alkalmas interaktív
eszköz
 6.3.4.60. A molekulák térbeli felépülését modellező eszköz
 6.3.4.61. A kémiai kötések típusait szemléltető demonstrációs eszköz
 6.3.4.62. Az anyagok kötéstípusaik szerinti besorolásának gyakorlására alkalmas
interaktív eszköz
 6.3.4.63. A kémiai egyensúly kialakulását folyamatában bemutató eszköz, illetve
eszközsorozat
 6.3.4.64. A kémiai egyensúly kialakulását befolyásoló tényezők szerepét
modellező (szimuláló) interaktív eszköz
 6.3.4.65. Az elektrokémai jelenségek vizsgálatára alkalmas tanulókísérleti
eszközkészlet
 6.3.4.66. Az elektrokémiai jelenségek vizsgálatára alkalmas demonstrációs
eszközkészlet
 6.3.4.67. Az elemek standard potenciál értékeit ábrázoló eszköz
 6.3.4.68. Az
oldatok
koncentrációjával
kapcsolatos
összefüggések
begyakorlására alkalmas interaktív eszköz
 6.3.4.69. A reakcióegyenlet írásának begyakorlására alkalmas interaktív eszköz
az elemi lépésektől az összetett redoxirekació felírásáig
 6.3.4.70. Az anyagmennyiség, a moláris tömeg és a moláris térfogat összefüggéseinek gyakorlásra alkalmas interaktív eszköz
 6.3.4.71. A különböző típusú szerves vegyületek homológ sorozatainak felépülését bemutató eszköz, illetve eszközsorozat
 6.3.4.72. A szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggés
bemutató eszköz
 6.3.4.73. A szerves vegyületek tulajdonságait, élettani és környezeti hatást bemutató eszköz
 6.3.4.74. A szerves anyagok tulajdonságának, felhasználásának, élettani és
környezeti hatásának ismeretét elmélyítő interaktív eszköz
 6.3.4.75. Az élettani szempontból fontos, bonyolult molekulák és izomerjeik
szerkezetét ábrázoló eszköz, illetve eszközsorozat
 6.3.4.76. A fehérjék felépülését, szerkezetét és fajlagosságát bemutató
eszközsorozat
 6.3.4.77. A nukleinsavak felépülését és biológiai szerepét bemutató eszköz
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5.3.4.78. A mosószerek hatásmechanizmusát bemutató eszköz
5.3.4.79. A drogoknak a szervezetre és személyiségre gyakorolt hatását bemutató
eszköz
6.3.4.80. Az egészségvédő és károsító anyagokat, valamint hatásaikat bemutató
eszköz
6.3.4.8 1 A háztartási szervesanyagok, vegyszerek felhasználását, a veszélyes
hulladékok tárolását bemutató eszköz
6.3.4.82. A szerves vegyipari eljárásokat bemutató eszköz, illetve eszközsorozat
6.3.4.83. A fontosabb szerves vegyipari eljárások környezeti hatását bemutató
eszköz
6.3.4.84. A leggyakoribb műanyagokat és monomerjeiket bemutató
demonstrációs anyaggyűjtemény
6.3.4.85. Biotechnológiai eljárásokat bemutató eszköz
5.3.4.86. A választott tankönyv ismeretanyagának begyakoroltatására szolgáló
eszköz
6.3.4.87. A választott tankönyv ismeretanyagának tudását ellenőrző, értékelő,
felmérő eszköz
6.3.5.88. A választott tankönyv ismeretanyagának begyakoroltatására szolgáló
eszköz
6.3.5.89. A választott tankönyv ismeretanyagának tudását ellenőrző, értékelő,
felmérő eszköz
6.3.5.90. Az ismeretek begyakorlására, alkalmazására, az érettségi vizsgára való
felkészülésre alkalmas eszköz

BIOLÓGIA
 7.4.4.33. Az állati sejt és az állati szövetek szemléltetésére, tanulmányozására
alkalmas demonstrációs eszköz
 7.4.4.34. Az állatok különböző szervrendszerei felépítésének szemléltetésére,
tanulmányozására alkalmas eszköz
 7.4.4.35. A jellemző állati szervrendszereket és felépítésüket bemutató, szemléltetésre és tanulmányozásra alkalmas demonstrációs eszköz
 7.4.4.36. Az állatok egyedfejlődését bemutató, szemléltetésre és tanulmányozásra
alkalmas demonstrációs eszköz
 7.4.4.37. Az állatok különböző szervrendszerei működését bemutató, szemléltetésre és tanulmányozásra alkalmas eszköz
 7.4.4.38. Az állatok életműködéseinek megfigyelésére alkalmas interaktív eszköz
 7.4.4.39. Az állatok életmódjának szemléltetésére alkalmas eszköz
 7.4.4.40. Az
állatokat
érintő
természeti
vonatkozásokat
bemutató,
ismeretbővítésre alkalmas eszköz
 7.4.4.41. A növényi sejt és a növényi szövetek szemléltetésére, tanulmányozására
alkalmas demonstrációs eszköz
 7.4.4.42. A növényi szervek felépítésének szemléltetésére alkalmas eszköz
 7.4.4.43. A növényi szervek felépítésének szemléltetésére, tanulmányozására alkalmas demonstrációs eszköz
 7.4.4.44 A növényi életműködést bemutató (interaktív) eszköz
 7.4.4.45. A növényeket érintő természetvédelmi vonatkozások tanulmányozására
alkalmas eszköz
 7.4.4.46. Táplálékláncok és táplálékhálózatok felépítésének tanulmányozására
alkalmas eszköz
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7.4.4.47. Különböző jellegű élő társulások vizsgálatára, tanulmányozására
alkalmas eszköz
7.4.4.48. A biogeokémiai anyagforgalom és a bioszféra energiáramlásának
tanulmányozására alkalmas eszköz
7.4.4.49. Az ökológiai jellemzők tanulmányozására alkalmas eszköz
7.4.4.50. A kömyezet- és természetvédelemről szóló tanulmányozásra,
ismeretbővítésre alkalmas eszköz
7.4.4.51. Az életközösségek változásainak szemléltetésére alkalmas eszköz
7.4.4.52. DNS-molekula szerkezetének megfigyelésére, tanulmányozására alkalmas demonstrációs eszköz
7.4.4.53. Az öröklésmenetek szemléltetésére alkalmas eszköz
7.4.4.54. A sejtosztódás és a genetikai rekombináció tanulmányozására alkalmas
eszköz
7.4.4.55. A génsebészet lehetőségeit bemutató szemléltetésre és ismeretbővítésre
alkalmas eszköz
7.4.4.56. Az öröklődő emberi betegségeket bemutató szemléltetésre,
tanulmányozásra alkalmas eszköz
7.4.4.57. A genetika gyakorlati alkalmazásának tanulmányozására szolgáló
eszköz
7.4.4.58. A földtörténeti korok élőlényeit szemléltető eszköz
7.4.4.59. Az élőlények törzsfájának szemléltetésére alkalmas eszköz
7.4.4.60. Az emberi evolúció tanulmányozására alkalmas eszköz
7.4.4.61. Az evolúciót elidéző hatásokat szemléltető eszköz
7.4.4.62. Az élővilág evolúciós folyamatát bemutató, szemléltetésre,
tanulmányozásra alkalmas eszköz
7.4.4.63. Az evolúciós változásokat bemutató eszköz
7.4.4.64. Az emberi test vizsgálatához szükséges eszközkészlet
7.4.4.65. A társadalom egészségnevelő és betegségmegelőző tevékenységét
bemutató ismeretbővítésre alkalmas eszköz
7.4.4.66. A természetgyógyászat megismertetésére alkalmas eszköz
7.4.4.67. Az utódvállalással kapcsolatban szükséges vizsgálatokat és teendőket
bemutató, ismeretszerzésre, tájékozódásra alkalmas eszköz
7.4.5.68. A biokémiai problémák vizsgálatára alkalmas eszközkészlet
7.4.5.69. A sejtbiológiai problémák vizsgálatára alkalmas eszközkészlet
7.4.5.70. A növényi életfolyamatok vizsgálatára alkalmas eszközkészlet
7.4.5.71. Az állati és emberi életfolyamatok vizsgálatára alkalmas eszközkészlet
7.4.5.72. A modern orvostudomány eljárásai és módszereit bemutató,
szemléltetésre és ismeretbővítésre alkalmas eszköz
7.4.5.73. A biológia történetét bemutató eszköz

FÖLDRAJZ
 Hazánk Európában és a Kárpát-medencében elfoglalt földrajzi helyzetének
szemléltetésére alkalmas eszköz
 Természeti adottságaink tematikus bemutatására alkalmas eszköz Társadalmigazdasági fejlődésünk szemléltetésére alkalmas eszköz A magyar gazdaság
szerkezetének, infrastruktúrájának, nemzetközi kapcsolatainak bemutatására
alkalmas eszköz
 Tájaink földrajzi jellemzésére alkalmas eszköz
 Természeti és társadalmi környezet megfigyeltetésére, szemléltetésére illetve a
regionális ártalmak mérésére alkalmas eszköz és tanulói munkaeszköz
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8.0.4.35. A népesség, a települések és a gazdasági élet szemléltetésére alkalmas
eszköz
8.0.4.36. Tipikus gazdasági tájak és átalakulási folyamataiknak szemléltetésére
alkalmas eszköz
8.0.4.37. A gazdasági élet területi szerveződésének szemléltetésére alkalmas
eszköz
8.0.4.38. A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedése, következményeinek
szemléltetésére alkalmas eszköz
8.0.4.39. A regionális és a globális környezeti ártalmak összefüggéseinek és
meg- oldásainak szemléltetésére alkalmas eszköz
8.0.4.40. A főbb nemzetközi környezetvédelmi szervezetek tevékenységének
szemléltetésére alkalmas eszköz
8.0.5.41. Országismereti játékokat tartalmazó, ismeretbővítésre, képességfejlesztésre alkalmas eszköz
8.0.5.42. Magyarország geológiai, talaj-, természet- és környezetvédelmi,
idegenforgalmi és közlekedési viszonyainak szemléltetésére alkalmas eszköz
(falitérkép)
8.0.5.43. Magyarország egy tetszés szerinti táját bemutató nagy méretarányú
(1:50000) térkép
8.0.5.44. A Naprendszer bemutatására alkalmas csillagászati falitérkép
8.0.5.45. A világatlasz bemutatására alkalmas interaktív eszköz

ÉNEK-ZENE
 9.1.4.17. Népi hangszerek, népi együttesek, táncházak bemutatására alkalmas
eszköz
 9.1.4.18. A barokk és a klasszikus zenekar hangszereinek szemléltetésére
alkalmas eszköz
 9.1.4.19. A reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus kiemelkedő mestereinek
bemutatására alkalmas eszköz
 9.1.4.20. A romantikus zenekar hangszereinek bemutatására alkalmas eszköz
 9.1.4.21. A romantika és a XX. századi zene kiemelkedő mestereinek
bemutatására alkalmas eszköz
 9.1.5.22. A hangszín-hallás fejlesztésére, a környezet, az emberi hang, a tanult
klasszikus és népi hangszerek bemutatására alkalmas eszköz
 9.1.5.23. A reneszánsz, a barokk, a klasszikus kori mesterek műveinek
bemutatására alkalmas eszköz
 9.1.5.24. Bartók, Kodály Os más magyar szerzők népzenei ihletésű műveinek es
ezek részleteinek bemutatására alkalmas eszköz
 9.1.5.25. A magyar nemzeti és az európai romantika kiemelkedő mesterei által
komponált zeneművek és azok részleteinek bemutatására alkalmas eszköz
 9.1.5.26. A XX. század zenei irányzatainak (Bartók, Kodály zeneművei, azok
részletei) bemutatására alkalmas eszköz
 9.1.5.27. A magyarországi és az európai kultúrák népzenéinek bemutatására
alkalmas eszköz
 9.1.5.28. A zeneirodalomból a szórakoztató zene funkcióinak bemutatására alkalmas eszköz
 9.1.5.29. A zene és a társmüvészetek kapcsolatának szemléltetésére alkalmas
eszköz
 9.1.5.30. A magyar és a zenei világ hazai és más országok főbb intézményeit,
hangversenytermeit, operaházait szemléltető eszköz
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RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA és MŰVÉSZET
 10.3.1.1. A vizuális nyelv alapelemeinek, egyszerű kompozíciós eljárásainak
(síkon és térben) megértetésrée, a megalapozó ismeretek szemléletérére alkalmas
eszköz
 10.3.1.2. A vizuális művészetek legfontosabb ágainak, műfajainak felismerési
képességét fejlesztő, a gyermekek élmény- és érzelemvilágához közelálló
művészeti alkotások bemutatására alkalmas eszköz
 10.3.1.3. Köznapi
gyakorlati
vizuális
nyelv
legfontosabb
konvencionálisjelzéseinek megértésére, alkalmazásának elősegítésére alkalmas
eszköz
 10.3.1.4. Forma, funkció, anyag és méret összefüggéseinek megértetésére,
megfigyelésére alkalmas demonstrációs eszköz
 10.3.1.5. A tárgykultúra modellező anyagainak tapasztalati ismeretet adó, szemléltetésre alkalmas munkaeszköz
 10.3.1.6. Egyszerű kézműves technikák bemutatására, jártasság szintű fejlesztésére alkalmas eszköz
 10.3.2.1. Alapvető ábrázolásmódok, kifejezőeszköz, kompozíciós eljárások alkalmazását szemléltető demonstrációs eszköz
 10.3.22. Képzőművészeti műfajok (festészet, szobrászat, grafika és építészet)
jellemzőinek megismertetésére, a műalkotások technikai eljárásainak
megkülönböztetésére alkalmas eszköz
 103 2.3. A környezet elvont információiban való eligazodási képesség fejlesztésére, az információközlés legfontosabb módjainak és jellegzetességeinek
bemutatására alkalmas eszköz
 10.3.2.4. A köznapi gyakorlati vizuális nyelv magyarázó-közlő rajzainak értelmezésre, használati jártasság szintű kialakításra (szerkezeti rajz) alkalmas eszköz
 10.3.2.5. Ábrázolási konvenciókat bemutató, alkalmazásukat elősegítő eszköz
 10.3.2.6. Tervezési folyamat alapjainak megértését, életmód és környezet,
funkció és jelentés összefüggését felismerő képesség fejlesztésére alkalmas eszköz
 10.3.2.10. A térbeli modellezés képességét fejlesztő kézműves technikák
ismertetésére alkalmas munkaeszközkészlet
 10.3.3.1. Színtani ismeretek rendszerezését, a fény színmódosító szerepének
jelentőségét is bemutató eszköz
 10.3.32. Az időbeliség, a mozgás megragadását megértető modellek bemutatására alkalmas eszköz
 10.3.3.3. Különböző alkotások bemutatására, a művészettörténet nagy korszakaiban való tájékozottságra, valamint a műalkotások és kor kapcsolatának
értelmezésére alkalmas eszköz
 10.3.3.4. Technikák jártasságszintű elsajátítására, egyénileg választott technika
készségszintű alkalmazását szemléltető eszköz, illetve munkaeszközkészlet
 10.3.3.5. Köznapi gyakorlati vizuális nyelvet magyarázó-közlő rajzok rendszerének szemléltetésére alkalmas eszköz
 10.3.3.6. Téri helyzeteket, összetett formák felépítésének, szerkezetének rajziplasztikai értelmezését segítő eszköz
 10.3.3.10. Térábrázolási konvenciók használatának képességét fejlesztő, a különböző korokban, kultúrákban való alkalmazásuk ismeretét bemutató eszköz

10.3.3.8.
Művészettörténeti stíluskorszakok és formajegyeik megismertetésére alkalmas eszköz
 10.3.3.9. Életstílusok, épületek és tárgyak formavilága közötti kapcsolat
megértetésére (népművészet, művészettörténet) alkalmas eszköz


10.3.4.1.

A vizuális nyelv sajátosságainak, összefüggéseinek megértetésére alkalmas eszköz
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10.3.4.2. A művészettörténet nagy korszakait, a kor és műalkotás közötti összefüggések, képzőművészeti és más művészeti ágak kapcsolatát bemutató, az
összefüggések megértetésére, műelemzés módszerének kialakítására alkalmas
eszköz

10.3.4.3.
Néhány különleges és alkotói módszert szemléltető, a technikai és alkotó módszerben való jártasság
kialakítására alkalmas eszköz és munkaeszköz
10.3.4.4.
A műszaki jellegű ábrázolás közlőnyelvének gyakorlására alkalmas eszköz
10.3.4.5.
A tömegkommunikáció vizuális közléseit bemutató, képességfejlesztésre alkalmas eszköz
10.3.4.6.
A környezet és a tárgyak közötti összefüggések bemutatására alkalmas eszköz
10.3.4.7.
Az anyagmegmunkálási, szerelési, építési jártasság kialakítására alkalmas eszközkészlet
10.3.5.1.
Szabadon választott technikában való jártasság kialakítására alkalmas eszköz, eszközegyüttes

10.3.5.2. Különböző (képi, zenei, irodalmi) művészeti alkotásokban fellelhető kifejező eszköz felismerérésre, értelmezésére alkalmas eszköz
10.3.5.3. Korunk új médiumainak megismerésére alkalmas eszköz
10.3.5.4. A film műfajait bemutató, ismeretszerzésre alkalmas eszköz

10.3.5.5.
10.3.5.6.

A tömegkommunikáció vizuális ágait, legfontosabb tartalmi és formai jellemzőit szemléltető eszköz
Az Országos Közgyűjtemények jellegzetes anyagának bemutatására alkalmas eszköz

10.3.5.7. Az egyetemes és magyar művészettörténet (iparművészet), magyar népművészet főbb jellemzői bemutatására alkalmas eszköz

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET
 11.4.3.1. A mozgóképkultúra és médiaismereteket tartalmazó eszköz

A mozgóképkultúrával és médiaismerettel kapcsolatos szemléltetésre és ismeretbővítésre alkalmas eszköz



11.4.3.2.




11.4.3.3. A mozgóképkultúra és médiaismeretek elsajáttítatására alkalmas eszköz
11.4.3.4. A mozgókép "köznyelvét" és elemi kifejezőeszközeit szemléltető
eszköz
11.4.3.5. Mintegy 20 (a történetmesélés és a drámai szituáció különbségeit, a
dokumentum és a fikció hatásmechnaizmusát szemléltető) filmet tartalmazó
eszköz











11.4.3.6.
A technikai képírás fejlődését, a reprodukciós es távközlési technikák elterjedésének kulturális hatását
szemléltető eszköz
11.4.4.1.
A mozgókép jelenségalkotó eszközeinek és a montázsnak stb. gyakorlati alkalmazását szemléltető eszköz
11.4.4.2.
A mozgókép tér-időszervezés (montázs) és filmelbeszélés fejlődésének állomásainak szemléltetésére
alkalmas eszköz
11.4.4.3.
A társművészetek (irodalom, színház, zene, képzőművészet, fotó) és a film kapcsolatának bemutatására
alkalmas eszköz
11.4.4.4.
Az egyes műsortípusok (hír, reklám, közvetítés, film, sorozat, show) szerepét és hatásmechanizmusát
ábrázoló eszköz
11.4.4.5.
Az interaktív médiumok használatát bemutató, ismeretszerzésre, -bővítésre alkalmas eszköz

11.4.4.6. A média közösségformálásra, emberi érintkezésre és gondolkodásra
gyakorolt hatásának szemléltetésére alkalmas eszköz

TÁNC ÉS DRÁMA

12.2.1.1.

12.2.1.2.

12.2.1.3.

A népi játékok megismerésére alkalmas archív felvételeket és rekonstrukciókat tartalmazó eszköz
Hangjegyértékek, ritmusfajták érzékeltetésére alkalmas munkaeszköz
A ritmuskészséget fejlesztő, egyszerű ritmuslejátszó munkaeszköz



12.2.1.4. Tánctípusok szerinti és területi előfordulásuk szerinti hangzó anyagot
tartalmazó, elsajátításra és gyakorlásra alkalmas eszköz









12.2.1.5.
Tánctípusok motívum- és táncfolyamatait bemutató eszköz
12.2.1.6.
A magyar népviseleteket szemléltető eszköz
12.2.1.12.
A bábkészitéshez szükséges eszköz és munkaeszköz
12.2.1.8.
A különböző bábtechnikákkal történő játékra alkalmas eszközkészlet
12.2.1.9.
Sík-, bot- és gyűszűbábok készítésére alkalmas munkaeszközkészlet
12.2.1.10.
Drámajáték-gyakorlatokat megalapozó eszköz
12.2.1.11.
különböző tematikájú népi mondókákat, kiolvasókat, verseket, rövid népmeséket tartalmazó
ismeretbővítésre, ismeretszerzésre alkalmas eszköz
12.2.1.12.
A jeles napi szokások szemléltetésére alkalmas eszköz
12.2.1.13.
Dramatizált meséket, mítosz- és eposzrészleteket feldolgozó, ismeretszerzésre alkalmas eszköz
12.2.2.14.
Tánctípusokat, illetve rekonstrukciókat tartalmazó, ismeretbővítésre, szemléltetésre alkalmas eszköz
12.2.2.15.
Területi típusok jelzésével ellátott táncdialektusokat bemutató eszköz
12.16.
A magyar nyelvterület és a szomszéd népek népi hangszereit és hangszercsoportjait bemutató,
ismeretszerzésre alkalmas eszköz
122 2.112.
Nemzetiségeink eredeti táncanyagait, feldolgozásukat szemléltető eszköz
12.2.2.18.
Gyermek és felnőtt koreográfiákat és formációkat bemutató eszköz
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12.2.2.19.
A kommunikáció verbális, nem verbális és metakommunikatív fajtái szemléltetésére alkalmas
információhordozó
12.2.2.20.
A színházat és a színpadot bemutató eszköz
12.2.2.21.
A színpadi törvényszerűségek és jelentősebb dramaturgiai szabályok megismertetésére alkalmas eszköz
12.2.2.22.
A jeles napok jelentősebb típusai szemléltetésére alkalmas eszköz
12.2.2.23.
Bonyolultabb bábok készítését, mozgatását, technikáját szemléltető eszköz
12.2.2.24.
A bábjáték történetét feldolgozó, ismeretszerzésre alkalmas eszköz
12.2.2.25.
A mozgásimprovizáció és gyakorlatok megértetésére alkalmas információhordozó
12.2.2.26.
A táncban, a bábjátékban, a drámában előforduló jelek, jelrendszerek összehasonlítására, bemutatására
alkalmas eszköz
12.2.2.27.
A táncok történeti hétterét, környezetét, hangszerkíséretét, viseletét (történeti társastánc a XVI-XIX.
században) szemléltető eszköz

12.2.2.28. A társművészetek (irodalom tánc, zene stb.) kapcsolatának bemutatására alkalmas eszköz
12.2.2.29. Standard és latin-amerikai táncokat, azok egyszerűbb lépéskombinációit
bemutató eszköz
12.2.2.30. A történeti társastáncok és a XX. századi társastáncok zenekíséretére
alkalmas eszköz

INFORMATIKA - SZÁMÍTÁSTECHNIKA
 13.1.4.45. Ismert, korszerű perifériákat (hardver eszköz) bemutató, szemléltetésre
alkalmas eszköz
 13.1.4.46. Korszerű hardver eszköz főbb egységeit, működését ábrázoló, a fontos
szakkifejezéseket is Feltüntető eszköz
 13.1.4.47. Az ember-gép kapcsolat szöveges és képi segédeszközeit szemléltető
eszköz
 13.1.4.48. A hír, információ, adat és kódolás fogalmi összefüggéseinek
ábrázolására alkalmas eszköz
 13.1.4.49. Az iskolában használatos operációs rendszerek főbb funkcióit bemutató
oktatócsomag
 13.1.4.50. Tömöntést, csomagolást végző és biztonsági másolatot készítő
segédletek (jogtiszta szoftverek)
 13.1.4.51. Számítógépes hálózati topológiákat (Internetes hálózatokat is) szemléltető eszköz
 13.1.4.52. A hálózati jogosultsásokat ismertető eszköz
 13.1.4.53. A szakszerű hálózati munka és levelezés szabályait szemléltető
információhordozó
 13.1.4.54. A tananyaghoz kapcsolódó programozási nyelv főbb utasításait
szemléltető eszköz
 13.1.4.55. A tervezés, kódolás, tesztelés javítás folyamatának elsajátítását, rövid
algoritmusok megfogalmazását és nyelvre kódolását gyakoroltató oktató eszköz
 13.1.4.56. Az algoritmizálást szemléltető eszköz
 13.1.4.57. Folyamatok modellezésére alkalmas, számítógéppel vezérelhető iskolarobot (interfész és/vagy szimulációs ok megadott témákra, beállítható
peremfeltételekkel)
 13.1.4.58. A visszacsatolásos tevékenységet szemléltető, egyszerű algoritmusokat
tartalmazó eszköz
 13.1.4.59. A modellek paraméterei között megvalósuló kapcsolatok vizsgálatára
alkalmas eszköz, a kreatív gondolkodást fejlesztő érzékelők és mérőeszköz
interfészekkel
 13.1.4.60. Egy szövegszerkesztő, illetve ábraszerkesztő vagy integrált lényeges
funkciót szemléltető információhordozó
 13.1.4.61. A szöveg-, illetve ábraszerkesztés nyomdai és esztétikai elemeit szemléltető eszköz
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13.1.4.62. Egy szöveg-, illetve ábraszerkesztő (vag integrált) lényeges funkcióinak
gyakoroltatását elősegítő eszköz
13.1.4.63. Iskolai újság összeállítására alkalmas egyszerűbb kiadványszerkesztő
eszköz
13.1.4.64. Egy korszerű táblázatkezelő lényeges funkcióinak bemutatását,
szemléltetését elősegítő eszköz
13.1.4.65. A táblázatkezelés lényeges funkcióit, összefüggéseit szemléltető eszköz
13.1.4.66. A függvény, grafikon, diagram, hisztogram fogalmát és összefüggéseit
bemutató információhordozó
13.1.4.67. A rendszerben gondolkodás fejlesztését elősegítő diagramok,
grafikonok készítésének gyakoroltatására alkalmas eszköz
13.1.4.613.
Alapvető keresési és lekérdezési funkciók, feladatok
szemléltetésére alkalmas eszköz
13.1.4.69. Adatbázis létrehozását (feltöltését) és karbantartását gyakoroltató
intelligens eszköz
13.1.4.70. Egy adatbázis-kezelő felhasználói funkciót bemutató, szemléltetésre
alkalmas eszköz
13.1.4.71. A választott tankönyvhöz kapcsolódó, valamint a tananyaghoz tartozó
oktatóprogramok anyagait tartalmazó munkaeszköz
13.1.5.72. A Neumann elvű programozási nyelv szerkezetét, főbb utasításait
szemléltető információhordozó
13.1.5.73. Egyéb, eltérő elv alapján felépülő nyelvek (logikai, automataszerű)
szerkezetét, utasításait bemutató eszköz
13.1.5.74. Információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban témakörű
információhordozó
13.1.5.75. közhasznú
magyar
információs
adatbázisok
felépítését,
hozzáférhetőségét (Internet) szemléltető információhordozó
13.1.5.76. A választott tankönyv használatát elősegítő eszköz
13.2.4.19. A katalógusfajták és a bibliográfiahasználat elsajáttítatására és
gyakorlására alkalmas tanulói munkaeszköz
13.2.4.20. A könyvtártípusok bemutatására alkalmas információhordozó
13.2.4.21. A könyvtártípusok használatának elsajáttítatására alkalmas eszköz
13.2.4.22. A dokumentumtípusokat és könyvtártípusokat bemutató eszköz
13.2.4.23. A katalógushasználat korszerű formáinak megismerésére alkalmas
eszköz
13.2.4.24. Az információkezelés- és feldolgozás alkalmazásszintű ismeretére
alkalmas eszköz

TESTNEVELÉS ÉS SPORT
 14.0.4.22. Futóiskola, gátfutótechnika és váltófutás tanulásához szükséges szer,
eszköz
 14.0 4.23. Speciális dobásformák (hajítás, lökés, vetés) technikai végrehajtásakor
használható, a versenyszabályokban előírt és az életkori sajátosságoknak
megfelelő súlyú és méretű dobószer
 14.0.4.24. Túrázáshoz, tájfutáshoz, vízisportokhoz, téli sportokhoz szükséges
sporteszköz, felszerelés
 14.0.4.25. A ritmikus sportgimnasztika mozgásanyagának oktatását elősegítő
speciális kéziszer, információhordozó
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1.SZÁMÚ MELLÉKLET
7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez

JEGYZÉK
A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS)
ESZKÖZEIRŐL ÉS FELSZERELÉSÉRŐL
11. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke
A Közoktatási törvény 38. §. (1) bekezdése szerint: "A közoktatási intézményeknek
rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel."
A kötelező eszközök és felszerelések jegyzékét a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 1/1998 (VII. 24.) OM rendelet 7. sz. melléklete határozza meg. A taneszközkészlet
meghatározásához a Funkcionális taneszközjegyzék nyújt segítséget, amely a Művelődési
Közlöny 1998. 2/II számában jelent meg.
A felsoroltakon kívül a nevelő-oktató munkát speciális eszközök is segítik, pl.:
 a nyelvoktatáshoz nélkülözhetetlen videó készülékek (kamera, lejátszó),
 az iskolában rendezett ünnepségekhez szükséges erősítés,
 az Internet használatához szükséges számítógéprendszer,
 az iskolarádió, amelynek működése elősegíti az információáramlást, lehetőséget
teremt a tanulók által összeállított műsorok közlésére, megemlékezések tartására,
 az iskolaújság, amely a nyilvánosság egyik eszköze, a DÖK irányításával készül.
A szerkesztőbizottság az iskola életéből állít össze történeteket, készít ábrákat,
tájékoztat eseményekről, gyűjt össze humoros történeteket,
 az intézményben történő eseményekről fénykép és videofelvételek készítéséhez
szükséges eszközök,
 évkönyv - általában kerek évfordulókra készül, a pedagógusok és a tanulók közös
munkájaként.
Az intézmény életében jelentős események megörökítéséhez nélkülözhetetlen eszközök:
 számítógép (teljes konfiguráció),
 sokszorosító,
 fényképezőgép,
 videokamera és lejátszó.
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ISKOLA
I. HELYISÉGEK
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter,
belső burkolat, megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és
tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák.
Eszközök,
felszerelések
tanterem

szaktanterem

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

iskolánként
figyelembe
lehet
venni
a
(székhelyen
és szaktantermeket is
telephelyen),
figyelembe véve az
iskola munkarendjét,
osztályonként 1
a
II/2.
pontban ha az iskolát hét vagy annál több
foglaltak
szerint, évfolyammal alapították
iskolánként 1-1

logopédiai
ha a tanulót a többi fogyatékos tanulót nevelő és oktató
foglalkoztató, egyéni tanulóval
együtt iskolában
fejlesztő szoba
oktatják
iskolánként
(székhelyen
és
telephelyen) 1, ha a
tanulót
a
többi
tanulótól
külön
oktatják
négy
osztályonként 1
tornaterem

iskolánként 1

tornaszoba

iskolánként
(székhelyen
telephelyen)
harminc
mozgáskorlátozott
tanulónként 1

általános iskolában, ha legalább nyolc
évfolyammal
alapították;
gimnáziumban,
továbbá
szakközépiskolában, szakiskolában és
szakmunkásképző
iskolában,
ha
általános
műveltséget
megalapozó
évfolyama van; kizárólag szakképző
évfolyammal működő iskola esetén
abban az esetben, ha az iskolát legalább
százhúsz
tanuló
befogadására
létesítették; kiváltható szerződés alapján
igénybe vett sportlétesítménnyel
általános
iskolában,
és szakközépiskolában, szakiskolában és
1, szakmunkásképző iskolában, ha a
tornaterem nem kötelező, vagy a
tornaterem a székhelyen van és annak
igénybevételére
nincs
lehetőség;
mozgáskorlátozott tanuló esetén minden
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esetben helyben
sportudvar

iskolánként
(székhelyen
telephelyen) 1

helyettesíthető a célra alkalmas szabad
és területtel, szabadtéri létesítménnyel;
kiváltható szerződés alapján igénybe vett
sportlétesítménnyel

igazgatói iroda

iskolánként 1

az iskola székhelyén; a három és ennél
kevesebb
évfolyammal
alapított
iskolában a helyettesi, gazdasági vezetői
irodával,
nevelőtestületi
szobával,
ügyviteli helyiséggel közösen is
kialakítható, ha a helyiség alapterülete
ezt lehetővé teszi

nevelőtestületi szoba

iskolánként
(székhelyen
telephelyen) 1

a három és az ennél kevesebb
és évfolyammal alapított iskolában az
igazgatói (helyettesi), gazdasági vezetői
irodával vagy az ügyviteli helyiséggel
közösen is kialakítható, ha a helyiség
alapterülete ezt lehetővé teszi

helyettesi iroda

iskolánként
(székhelyen
telephelyen) 1

ha a helyettes alkalmazása kötelező; a
és három
és
az
ennél
kevesebb
évfolyammal alapított iskolában az
igazgatói, gazdasági vezetői irodával,
nevelőtestületi szobával vagy az
ügyviteli helyiséggel közösen is
kialakítható, ha a helyiség alapterülete
ezt lehetővé teszi

gazdasági
iroda

vezetői önálló
gazdálkodás a három és az ennél kevesebb
esetén iskolánként 1 évfolyammal alapított iskolában az
igazgatói
(helyettesi)
irodával,
nevelőtestületi szobával vagy az
ügyviteli helyiséggel közösen is
kialakítható, ha a helyiség alapterülete
ezt lehetővé teszi

ügyviteli helyiség

iskolánként 1

a három és az ennél kevesebb
évfolyammal alapított iskolában az
igazgatói (helyettesi), gazdasági vezetői
irodával, a nevelőtestületi irodával
közösen is kialakítható, ha a helyiség
alapterülete ezt lehetővé teszi

könyvtár

iskolánként 1

a legalább nyolc évfolyammal alapított
általános iskolában, gimnáziumban,
továbbá
a
szakközépiskolában,
szakiskolában,
szakmunkásképző
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iskolában, ha általános műveltséget
megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a
feladatot nyilvános könyvtár látja el
könyvtárszoba

iskolánként
(székhelyen
telephelyen) 1

orvosi szoba

iskolánként 1

ha nem előírás az iskolai könyvtár vagy
és a székhelyen, telephelyen nem működik
könyvtár; amennyiben nem működik a
székhelyen, telephelyen legalább négy
osztály, a könyvtárszoba tanteremben is
kialakítható

Kiszolgálóhelyiségek
sportszertár

iskolánként 1

aula (előtér, közösségi iskolánként 1
tér)

általános iskolában, ha legalább nyolc
évfolyammal alapították; gimnáziumban,
továbbá
szakközépiskolában,
szakiskolában és szakmunkásképző
iskolában, ha általános műveltséget
megalapozó évfolyama van; kizárólag
szakképző évfolyammal működő iskola
esetén abban az esetben, ha az iskolát
legalább százhúsz tanuló befogadására
létesítették; porta, várakozóhelyiség,
büfé és ruhatár funkcióját is betöltheti

porta

iskolánként 1

nyolc évfolyammal alapított általános
iskolában,
gimnáziumban,
továbbá
szakközépiskolában,
szakiskolában,
szakmunkásképző
iskolában,
ha
általános
műveltséget
megalapozó
évfolyama van

ebédlő

iskolánként 1

kivéve, ha az étkeztetést iskolán kívül
oldják meg

főzőkonyha

iskolánként 1

ha helyben főznek

melegítőkonyha

iskolánként
(székhelyen
telephelyen) 1

és

tálaló-mosogató, ezen iskolánként
belül felnőttétkező
(székhelyen
telephelyen) 1

és

ha helyben étkeznek

ha helyben étkeznek
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öltöző

hideg-meleg
zuhanyozó

iskolánként
nemenként 1

és

vizes iskolánként
nemenként 1

és

személyzeti WC

épületenként,
nemenként 1

tanulói WC

épületenként,
szintenként,
nemenként 1

mosléktároló

iskolánként
(székhelyen
telephelyen) 1

ha helyben étkeznek
és

éléskamra

iskolánként 1

ha helyben főznek

szárazáru raktár

iskolánként
(székhelyen
telephelyen) 1

ha helyben főznek

földesáru raktár

egyéb raktár

szertár

és
ha helyben főznek

iskolánként
(székhelyen
telephelyen) 1

és

iskolánként
(székhelyen
telephelyen) 1

és

épületenként 1

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI
Eszközök,
felszerelések

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

1. Tanterem
tanulói
székek

asztalok, tanulók létszámának életkornak
megfelelő
méretben;
figyelembevételével mozgáskorlátozottak,
középsúlyos
értelmi fogyatékosok és gyengénlátók
esetén állítható magasságú, dönthető
lapú, peremes, egyszemélyes asztalok;
gyengénlátóknál - szükség szerint egyéni
megvilágítási
lehetőséggel;
mozgáskorlátozottak székei állítható
magasságú ülőkével, lábtartóval
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nevelői asztal, szék

tantermenként 1

eszköztároló szekrény tantermenként 1
tábla

tantermenként 1

ruhatároló (fogas)

tanulók létszámának
figyelembevételével

szeméttároló

helyiségenként 1

sötétítő függöny

ablakonként

az ablak lefedésére alkalmas méretben

2. Szaktantermek (a
tantermi
alapfelszereléseken
felüli igények)
a) számítástechnikai
terem
tábla + flipchart

1

számítógépasztal

kettő tanulónként 1
és kettő tanulónként 1
felszerelés

számítógépek
tartozékai
nyomtató

1

programok

szükség szerint

lemeztároló doboz

2

b) idegen
nemzetiségi,
szaktanterem
nyelvi
berendezés

a pedagógiai program előírásai szerint

nyelvi,
etnikai

labor tíz-tizenöt
tanuló ha az oktatás részben vagy egészben
egyidejű
nem
magyar
nyelven
folyik;
foglalkoztatására
számítógépes
nyelvi
oktatással
kiváltható

magnetofon

1

írásvetítő

1

c) természettudományi
szaktanterem
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vegyszerálló tanulói három tanulónként 1
asztalok (víz, gáz
csatlakozással)
elszívóberendezés

tantermenként 1

vegyszerálló
mosogató

két asztalonként 1

fali mosogató

tantermenként 1

poroltó

tantermenként 1

mentőláda

tantermenként 1

eszközvegyszerszekrény

és 2

méregszekrény
(zárható)

1

eszközszállító
tolókocsi

tantermenként 1

törpefeszültségű
csatlakozások

tanulóasztalonként 1

elhelyezése a szertárban

d) művészeti nevelés
szaktanterem
rajzasztal
rajzbak)

(rajzpad, tanulók létszámának
figyelembevételével 1
hely

tárgyasztal (állítható) tantermenként 2
mobil
(reflektor)

lámpa 2

vízcsap (falikút)

2

pianínó

iskolánként 1

ötvonalas tábla

tantermenként 1

CD vagy lemezjátszó, tantermenként 1
magnetofon
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tárolópolcok

tantermenként 1

e)
technikai
szaktanterem
tanulói munkaasztal

(életvitel és gyakorlati ismeretek céljait
is szolgálhatja)
tizenöt tanuló részére

állítható magasságú tizenöt tanuló részére
támla nélküli szék
f) gyakorló tanterem

iskolánként
(székhelyen
telephelyen) 1

gimnáziumban a munkába állást
és előkészítő
oktatáshoz;
szakközépiskolában
a
szakmai
előkészítő
ismeretek
oktatásához;
szakiskolában
munkába
álláshoz,
életkezdéshez
szükséges
ismeretek
átadásához; e feladat megoldható a
számítástechnikai,
illetve
technika
szaktanteremben is

3. Logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában
meghatározottak szerint)
4. Tornaszoba
kislabda

5

labda

5

tornaszőnyeg

2

tornapad

2

zsámoly

2

bordásfal

2

mászókötél

2

gumikötél

5

ugrókötél

5

medicinlabda

5

stopper

1

kiegészítő tornakészlet 1
152

egyéni
fejlesztést
szolgáló
speciális
tornafelszerelések

fogyatékos tanulót oktató iskolában;
pedagógiai programban foglaltak szerint

5. Tornaterem (mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá)
kosárlabda palánk

2

gyűrű

1

mászórúd

2

6. Sportudvar
szabadtéri labdajáték 1
felszerelése
magasugró
léc
távol-,
gödör

bármelyik játék kiválasztható

állvány, 1

magasugró 1

futópálya

1

homokkal vagy szivaccsal
lehetőség szerint kialakítva

egyéni
fejlesztést egy iskolai osztály fogyatékos tanulót oktató iskolában;
szolgáló
speciális egyidejű
pedagógiai programban foglaltak szerint
tornafelszerelések
foglalkoztatásához
szükséges
mennyiségben
7. Igazgatói iroda
íróasztal

1

szék

1

tárgyalóasztal

1

szék

2

iratszekrény

1

fax

1

telefon

1

8.
szoba

Nevelőtestületi
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fiókos asztal

pedagóguslétszám
szerint 1

szék

pedagóguslétszám
szerint 1

napló és folyóirattartó 1
könyvszekrény
ruhásszekrény
fogasok

2
vagy pedagóguslétszám
figyelembevételével

mosdókagyló

1

tükör

1

9. Ügyviteli helyiség (igazgatóh., gazdasági vezetői iroda) (több helyiség esetén az
eszközök a feladatmegosztás szerint eloszthatók)
asztal

felnőtt
létszám
figyelembevételével

szék

felnőtt
létszám
figyelembevételével

iratszekrény

1

lemezszekrény

1

írógép

1

írógépasztal és szék

1-1

fénymásoló

1

számítógépasztal
szék

számítógéppel kiváltható

és 1

számítógép
nyomtatóval
közös vonallal is működtethető

telefon
10. Könyvtár
tanulói asztal, szék

egy iskolai
egyidejű

osztály életkornak
megfelelő
méretben;
mozgáskorlátozottak és gyengénlátók
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foglalkoztatásához
szükséges
mennyiségben

egyedi világítás
könyvtárosi
szék

esetén állítható magasságú, dönthető
lapú, peremes, egyszemélyes asztalok;
mozgáskorlátozottak székei állítható
magasságú ülőkével, lábtartóval

olvasóhelyenként 1
asztal, 1-1

szekrény (tároló)

asztal egyedi világítással

háromezer könyvtári
dokumentum
elhelyezésére

tárolók,
polcok, 2
szabadpolcok
létra (polcokhoz)

1

telefon

1

fénymásoló

1

közös vonallal is működtethető

számítógép, nyomtató 1-1
video
(lejátszó, 1
felvevő) televízióval
CD vagy lemezjátszó 1
írásvetítő

1

11. Könyvtárszoba
asztal,
3
legalább
hat
tanuló
egyidejű
szék
6
foglalkoztatásának feltételeiről, illetve
könyvtári dokumentum ötszáz
az iskolai könyvek, tankönyvek,
(tanári,
tanulói
segédkönyvek
elhelyezéséről
felkészüléshez)
gondoskodni kell
könyvespolc
vagy ötszáz
könyvtári
szekrény
dokumentum
elhelyezésére
egyedi világítás
olvasóhelyenként 1
III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
Eszközök,
felszerelések

Mennyiségi mutató

Megjegyzés
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Taneszközök
tárgyak,
eszközök, évfolyamok,
pedagógiai programban foglaltak szerint
információhordozók az tantárgyak alapján oly
iskola
pedagógiai módon, hogy az iskola
programjában
előírt munkarendje
szerint
tananyag
minden
osztály
feldolgozásához
alkalmazhassa
egyéni
fejlesztést évfolyamok,
fogyatékos tanulót oktató iskolában;
szolgáló
speciális tantárgyak alapján olypedagógiai programban foglaltak szerint
taneszközök
módon, hogy az iskola
munkarendje
szerint
minden
osztály
alkalmazhassa
magnetofon

iskolánként
szaktanteremnél
felsorolton
kívül;
(székhelyen
és bárhol szükség szerint elhelyezhető
telephelyen) 1, ha
legalább négy osztály
működik, további 1,
beszédfogyatékos
tanulót
nevelő
iskolában
mikrofonnal
osztályonként 1

CD vagy lemezjátszó iskolánként
(székhelyen
telephelyen) 1

könyvtárnál felsorolton kívül, bárhol
és szükség szerint elhelyezhető

video
televízióval

könyvtárnál felsorolton kívül, bárhol
és szükség szerint elhelyezhető

(lejátszó) iskolánként
(székhelyen
telephelyen) 1

V. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK
Az óvodáknál ismertetettek szerint.
1. A taneszközkészlet meghatározásához a „Funkcionális taneszközjegyzék” nyújt segítséget
(Műv. Közlöny 1998. 2/II. szám). Taneszközre van szükség minden olyan tananyag
feldolgozásához, amelyik a szemléltetés, illetve tanulói tevékenység nélkül nem valósítható
meg.
2. Ha az építésügyi jogszabályokban előírt szakmai és tartalmi követelmények a mellékletben
meghatározottaknál szigorúbb követelményeket állapítanak meg, új iskola létesítésnél azt kell
figyelembe venni.
3. A kiszolgálóhelyiségekben a helyiség rendeltetésszerű használatát biztosító bútorokat,
berendezési eszközöket kell elhelyezni. Valamennyi helyiség berendezésénél az építésügyi
jogszabályokban előírt szakmai és tartalmi követelményeket, a közegészségügyi előírásokat, a
tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi követelményeket figyelembe kell venni. A
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fűtés megoldásáról, a helyiségek rendeltetésszerű használatát biztosító - a mellékletben fel
nem sorolt további - eszközökről (pl. lábtörlő, virágállvány, színes képek, tájékoztató tábla)
helyben kell dönteni.
4. Az iskolába - ha van szabvány - csak ennek megfelelő eszközök és felszerelések vihetők
be. A pedagógus - az iskola szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében
meghatározott védő, óvó előírások figyelembevételével - viheti be az iskolai foglalkozásokra
az általa készített, használt pedagógiai eszközöket.
5. Ha a helyiséget létszám figyelembevételével kell kialakítani, illetve az eszközöket,
felszereléseket a létszám figyelembevételével kell beszerezni, a helyiségből, az adott
eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelen lévő tanuló,
munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni lehessen. Amennyiben az eszközöket,
felszereléseket létszám szerint kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből a tényleges,
érdekelt létszámnak megfelelően kell az előírt mennyiséget beszerezni.
6. Ahol a melléklet az iskola pedagógiai programjára utal, ott a Nemzeti alaptanterv, továbbá
a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást biztosító iskola esetén a Nemzeti, etnikai kisebbség
iskolai oktatásának irányelve, fogyatékos tanuló oktatás esetén a Fogyatékos tanulók iskolai
oktatásának tantervi irányelve, a két tanítási nyelvű oktatást biztosító iskola esetén a Két
tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve, érettségi vizsgára felkészítő középiskola esetén pedig
az Érettségi vizsga vizsgaszabályzata követelményei figyelembevételével készített, vagy a
közoktatási törvény 23. §-a alapján jóváhagyott pedagógiai programot (a továbbiakban: eltérő
pedagógiai elveket tartalmazó pedagógiai program) kell érteni.
7. Az eltérő pedagógiai elveket tartalmazó pedagógiai program az eszköz- és felszerelési
jegyzéktől eltérően határozhatja meg a nevelő- és oktatómunka eszköz és felszerelési
feltételeit.
8. Ha vitás, hogy az előírt eszközök, felszerelések rendelkezésre állnak, az Országos Szakértői
névjegyzékben szereplő szakértő véleményét kell beszerezni.
9. A tanulók részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha - rendeltetésétől függően alapterülete lehetővé teszi egy iskolai osztály, osztálybontás esetén a meghatározott csoport
valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti
foglalkoztatását, pihenését, öltözését, tisztálkodását, étkezését, továbbá megfelel az építésügyi
jogszabályokban előírt szakmai és tartalmi követelményeknek, a közegészségügyi
előírásoknak, a tűzvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi követelményeknek.
10. Ha az iskola többcélú közoktatási intézményben működik, a felnőttek részére kialakított
helyiségek, a felnőttek munkaeszközei, továbbá a közoktatási célú helyiségek, a felszerelési
eszközök, a különböző iskolák feladatainak az ellátásához igénybe vehetők. A nem
közoktatási célú helyiségek abban az esetben vehetők igénybe, ha e mellékletben
meghatározottaknak megfelelnek.
11. Ha az iskola fogyatékos gyermekek nevelésével foglalkozik, a gyermekek által használt
helyiségek kialakításánál az eszközök és felszerelések beszerzésénél biztosítani kell az
akadálymentes, balesetmentes és érzékelhető, valamint biztonságos környezetet - a
fogyatékosság típusától függően - a kapaszkodókat, a nagyobb alapterületű, szélesebb
ajtónyitású mellékhelyiségeket stb. A fogyatékosság típusát és mértékét az eszközök és
felszerelések megvásárlásánál figyelembe kell venni.
12. Ha az iskola nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók iskolai nevelésében, oktatásában vesz
részt, az eszközök és felszerelések megvásárlásánál a nemzeti, etnikai sajátosságokat
figyelembe kell venni.
13. Ahol a melléklet a mennyiségi mutatónál az „iskolánkénti” megjelölést alkalmazza, azon
az iskolát kell érteni, függetlenül attól, hogy a székhelyen kívül rendelkezik-e telephellyel,
illetőleg, hogy hány épülete van; a helyiség kialakítása, a berendezések elhelyezése a feladat
ellátásától függően helyi döntés alapján történik. Amennyiben a melléklet a „székhelyen és
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telephelyen” megjelölést alkalmazza, azon érteni kell az iskola székhelyét és valamennyi
telephelyét, függetlenül attól, hogy a székhelyen, illetőleg a telephelyen hány épület van.
Abban az esetben, ha az „épületenként” megjelölést alkalmazza a melléklet, azon minden
épületet érteni kell, függetlenül attól, hogy a székhelyen vagy a telephelyen található. Az
„osztály” fogalmán a ténylegesen kialakított, a tanórai foglalkozáson együtt részt vevők
csoportját, az iskolai osztályközösséget kell érteni.
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A Medgyessy Ferenc Gimnázium
és
Művészeti Szakközépiskola

Az iskola emelt szintű (komplex tehetséggondozó/fejlesztő;
idegen nyelvi; képző- és táncművészeti) képzésének és
tagozatának céljai, feladatai, programja
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ÁLTALÁNOS ÉS KOMPLEX
TEHETSÉGGONDOZÓ/FEJLESZTŐ KÉPZÉS 6
OSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OKTATÁS KERETEI
KÖZÖTT
A hatályos törvényi szabályozás alapján szerkesztett helyi tantervünk tartalmazza az
„általános és komplex tehetséggondozó/fejlesztő képzés 6 osztályos gimnáziumi oktatás
keretei között” elnevezésű projekt céljait, feladatait és programját (IX. fejezet).
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
A tehetség kibontakoztatásának a család mellett az iskola a legfontosabb területe. A
pedagógusok szerepe ebben a folyamatban is meghatározó. Döntő fontosságú a tehetség
felismerése, kiindulási szintjének és a végcélnak a helyes meghatározása; a két végpont között
fontos a tudatos, kitartó tanulásirányítás, folyamatos külső és belső motiváció mellett.
Lényeges szempont a tanulók valamilyen szintű megmérettetése és lehetőség szerint
sikerélményhez juttatása is.
Iskolánk jellegénél fogva tehetséggondozó alapfeladatot vállalt fel, ezért működésének egy
megkülönböztető specifikuma a kiscsoportos és egyéni foglalkozás, mind szakmailag, mind
nevelési szempontból.
Tantestületünket és munkarendünket ezért rugalmasan és célirányosan alakítottuk ki a
leghatékonyabb képzés érdekében.

INTÉZMÉNYI TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM MODELL
BEMUTATÁSA
Projekt megnevezése:
Általános és komplex tehetséggondozó/fejlesztő képzés 6 osztályos gimnáziumi oktatás
keretei között a DMJV 2007-2012-ig Önkormányzati Intézkedési terv II/2.3 pontja alapján.
Bevezetés időpontja:
2010/2011-es tanév.
Modell összetevői:
(A NAT és Helyi tanterv ajánlásainak és előírásainak alapján)
Nívócsoportos tehetséggondozás, kulcskompetenciák fejlesztése tanórai keretben:
A heti 25 tanóra esetében minden órán és minden tantárgy estén csoportbontást szeretnénk
(nívócsoport /8-10 fő/) alkalmazni a differenciált tehetséggondozás érdekében.
Tehetséggondozó végzettséggel rendelkező pedagógusok irányítása mellett.
Rekreációs tehetséggondozás:
A művészeti tárgyak és a testnevelés órák a tehetséggondozáshoz szükséges komplex
rekreációs hátteret szolgáltatják, terveink szerint kiegészülve egy heti 5 órás blokkal, ami
klubfoglalkozás és irányított játék, kaland és élménypedagógiai módszerek alkalmazásával
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teremti meg a lehetőséget a megfelelő közösség és a harmonikus személyiség kialakítására, a
tehetségdimenzió kamatoztatására.
Differenciált délutáni tehetséggondozó képzés:
A NAT által meghatározott 10 műveltségi terület tanulói igényekre alapuló szabadon
választott, hálózatos és az átjárhatóságot biztosító (szükség esetén multi- és
interdiszciplináris) fejlesztő és tehetséggondozó képzés műveltségi területenként heti
minimum 2 óra.
Alkalmazott módszerek:
 dúsítás
 gazdagítás
 léptetés
 gyorsítás
Monitoring:
A PDCA ciklusra alapozott egyénileg differenciált nyomon követés és dokumentált
teljesítmény menedzsment és vizsgálat.
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:
Valamelyik műveltségterületen vagy tantárgyban tehetséges tanulóknak ajánljuk. A képzés
minden tantárgy esetén nívócsoportos bontásban történik, délutáni kiegészítő foglalkozások
minden műveltségterületen, harmonikus fejlődést biztosító sport és közösségfejlesztő
foglalkozások.
A képzést azoknak a tanulóknak különösen ajánljuk, akik általános iskolában részt vettek
tehetséggondozó foglalkozásokon, szakkörökön, valamint képességmérésen.
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AZ IDEGENNYELV-OKTATÁS SZÍNVONALÁNAK
EMELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ CÉLJAINK ÉS
FELADATAINK
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskolában az idegennyelv-oktatásának
az a célja, hogy a középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű, az Európai
Unió oktatási koncepciójának megfelelő, használható nyelvtudással tegyék le az érettségi
vizsgát.
A továbbtanulni szándékozók felvételi esélyeit jelentősen növelheti a középfokú „C" típusú
állami nyelvvizsga megszerzése, amely a 2005/2006-os tanévtől az emelt szintű nyelvi
érettségi megfelelő szinten való teljesítésével érhető el. Ennek ellenkezője is igaz; a
nyelvvizsga bizonyítvány hiánya csökkentheti a népszerű felsőoktatási intézményekbe
jelentkezők esélyeit. A jövőben ezért arra kell törekednünk, hogy – a nyelvtagozatosok kiváló
eredményeinek megtartása mellett – minél több tanulót készítsünk fel sikeresen az emelt
szintű érettségi megfelelő szinten való teljesítésére a nem nyelvi tagozatos osztályokban is.
Ezt a célt szolgálják a 11. évfolyamtól indított fakultációk, amelyek fontos feladata a nyelvi
felkészítés mellett a vizsgatechnikák és stratégiák megismertetése, a vizsga menete, a
vizsgáztató szerepe, az utasítások jellege, a megadott segédletek felhasználási módja, a
feladattípusok és azok megoldási formái és a végrehajlásukhoz szükséges készségek
fejlesztése.
A tanórákon is szem előtt kell tartanunk az előzőleg említett célokat és az adott szintnek
megfelelően fokozatosan megismertetni a diákokat a fentiekkel. A vizsga elvárásainak
megfelelően minél több autentikus anyagot (hanganyag, filmek az adott célnyelven,
folyóiratok, irodalmi szemelvények, tanulmányutak a célnyelveket beszélő országokba) kell
használnunk.
Az élő idegen nyelv tanításának és a tanulásnak a célja az, hogy a diákok használható
nyelvtudással rendelkezzenek, amely azt jelenti, hogy az adott szituációnak megfelelő
nyelvhasználati képességeket sajátítsanak el, melyek mérése és értékelése a négy nyelvi
alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás, írás) keresztül lehetséges. A kommunikatív nyelvi
kompetenciák fejlesztése a következőket jelenti:
 a kötelező oktatás végére a tanulók legyenek képesek egy vagy két idegen nyelvet
személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni a
nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd
és motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és
kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése
 a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életen át önállóan fenntartani,
fejleszteni, emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni.
A nyelvi évfolyamok célja, hogy a tanulók olyan alapot szerezzenek, hogy a jövőben a
felsőoktatás a szaknyelvi képzés terévé váljon, és mindenki egyenlő esélyekkel indulhasson a
hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. Közvetlen célja, hogy az intenzív nyelvtanulási
keretek között idegen nyelvekből olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában
tanulmányaik végén sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát. A nyelvi tagozat
különösen alkalmas arra, hogy a tanulókban kedvező attitűdöt és motivációt alakítson ki a
nyelvtanulás és a hozzájuk tartozó kultúrák iránt. A program hozzájárulhat a diákok egyéni
képességeinek jobb kibontakoztatásához. Az intenzív nyelvtanulás segíti a tanuló egész
személyiségének fejlődését, látókörének és szellemi befogadóképességének bővülését, a más
emberekkel, kultúrákkal való közvetlenebb kapcsolat kiépülését. Ezáltal a diák nemcsak több
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tudásra tesz szert, hanem egész személyisége nyitottabbá, toleránsabbá. humánusabbá válhat
felnőttként is.
Fontos az a tény is, hogy az intenzív programokon megszerzett tudás hamarabb felejthető is,
ha nem készítik fel a tanulókat a folyamatos szinten tartásra, az egész életen át tartó tanulásra.
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"TÁNC ES MOZGÁSMŰVÉSZET" TANTÁRGY
OKTATÁSA AMEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM
ES MŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLÁBAN
(GIMNÁZIUMI KÉPZÉS, ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS)
Az iskolában több mint 15 éves múltira tekint vissza a művészeti képzés. A táncos képzés 10
évvel ezelőtt indult be.
Az iskola egyedi es speciális. Gimnázium és művészeti szakközépiskola. Ilyen van
Nyíregyházán (néptánc), Pécsett (társastánc) és Győrben (balett). Iskolánk alapvetően
gimnázium. ahol emelt óraszámban oktatnak képző es táncművészeti tárgyakat.
A nyelv és a zene oktatása államilag vállalt feladat, ami az elemi népiskoláktól napjainkig jól
kidolgozva. a kornak megtelelő színvonalon folyik immár több mint egy évszázada.
A tánc oktatását vállalja fel a művészeti szakközépiskola. A fent említett tárgyakhoz képest
jelentős késéssel indult el országosan is az iskolai táncoktatás. Ennek oka egyértelműen
következik a szakterület jóval későbbi tudományos feldolgozásából. A XVIII századtól
beszélhetünk Európában a mai értelemben vett nyelvi es zenei gyűjtésekről, tudományos
rendszerezésekről. Ezzel szemben a táncos gyűjtések és tudományos szintű feldolgozások a
kontinensen alig 60-70 éves múltra tekintenek vissza, leszámítva régi korok utazóinak
feljegyzéseit bizonyos táncokról. amik inkább kuriózumként említik azokat, nélkülözve
bármilyen tudományos szintet is. Szintén a késedelmes kutatás egyik oka, hogy a mai
értelemben vett film és videotechnika ugyancsak a XX. század terméke, ami nélkül a gyűjtés
és archiválás nehezen képzelhető el.
Országosan a 90-es évekre épült ki akkora adatbázis, amivel már iskolai oktatás keretein belül
is el lehetett indulni. Jelenleg az iskolai tánc oktatás egy állandóan fejlődő kezdeti
szakaszában van. hiszen még nincsen 20 éve sem, hogy oktatják. Fejlődik, csiszolódik. Most
alakul ki hozzá országosan az a háttér, amivel jó hatásfokkal lehet tanítani és mérni is a
színvonalát.
A gimnáziumban évről-évre közel hatszoros a túljelentkezés a táncos szakra. Az érdeklődés
állandónak mondható. Sikerült stabil oktatógárdát összeállítani a néptánc, a kortárs es modern
tánc, valamint a társastánc mozgásművészeti ágakban. A balett alapozást a Debreceni
Csokonai Színház balettmestere oktatja.
2003-ban az OKEV elfogadta az iskola akkreditaciós kérelmét. Ennek értelmében 2005-től a
"tánc és mozgásművészet" tantárgy választható érettségi tárgyként szerepel a végzős
tánctagozatos tanulóknál A tematikát az érettségire való felkészülés szempontjai szerint
átdolgoztuk és így folyik az oktatás.
Amennyiben a későbbiek folyamán tesz lehetőség további fejlődésre, illetve fejlesztésre,
olyan profilt kellene kifejleszteni, amilyen nincs máshol az országban. Egyrészt lehetne az
OKJ-s képzést propagálni, erősíteni, amire most is van az iskolának jogosítványa, de idáig
nem volt különösebb érdeklődés iránta. Másrészt ha végignézzük az országban folyó
középfokíj táncos képzést, látható, hogy nincs igazából úgynevezett "színházi táncos" képzés.
Tehát, ha lehetne egyedi profilt kialakítani, ami idevonzza a környék táncos fiataljait, az egyik
járható út ez lenne. Beleértve azt a tényt is, hogy a következő 10 évben az EU tovább bővül
keletre, tehát Debrecen vonzásköre bővülni fog úgy Erdély, mint a Kárpátalja felé.
Természetesen ez bővebb környezettanulmányt és egyeztetést kíván a magyar színházakkal és
kulturális intézményekkel.
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Iskolánkban a tánc és mozgásművészeti tagozat gimnáziumi alapozó, párhuzamos
képzés; illetve érettségire épülő szakképzés keretében működik.
A 2009-08-31-től hatályos törvényi szabályozás alapján szerkesztett helyi tantervünk
tartalmazza a gimnáziumi alapozó, párhuzamos képzés (IX. fejezet gimnázium nappali
tagozat) és az érettségire épülő szakképzés (IX. fejezet modul rendszerű szakképzés)
céljait, feladatait és programját.
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MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM É MŰVÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZŐMŰVÉSZETI
PROGRAMJA
(GIMNÁZIUMI KÉPZÉS, ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ
SZAKKÉPZÉS)
Iskolánkban a képzőművészeti tagozat gimnáziumi alapozó, párhuzamos képzés; illetve
érettségire épülő szakképzés keretében működik.
A 2009-08-31-től hatályos törvényi szabályozás alapján szerkesztett helyi tantervünk
tartalmazza a gimnáziumi alapozó, párhuzamos képzés (IX. fejezet gimnázium nappali
tagozat) és az érettségire épülő szakképzés (IX. fejezet modul rendszerű szakképzés) céljait,
feladatait és programját.

AZ ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ 2 EVES KÉPZŐMŰVÉSZETI
SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
Iskolánkban 10 képzőművészeti szakma oktatása folyik az érettségire épülő szakképzés
körében:
Ebben a 2 esztendőben csak szakmai tantárgyak oktatása történik az Oktatási Minisztérium
központi tantárgyi programja alapján.
Az óraszámokat, amit a szakközépiskolai program szab meg 2 évre osztottuk fel, lehetőleg
tömbösítve, hogy a kellő gyakorlás és tudás elmélyítésére a képzés alatt a lehető
legalaposabban elsajátítható legyen.
A program célja:
Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása, gyakorlása, amelyek felkészítik a tanulót a
szakmai követelmények teljesítésére, hogy képessé váljanak a szakmai feladatok ellátására a
mindennapokban és a szakirányú munkahelyeken. Középfokú művészeti szakembereket
képzünk, akik alapos és széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek majd
szakterületükön. Megismertetjük a szakma és a szakterületek rövid történetét, anyag és
technológiai sajátosságait.
A képzés során alapozó és speciális ismereteket közvetítünk, melyek elsajátítása során
képesek lesznek a szakmai gyakorlat során előforduló feladatok megoldására.
A szakmai és a vizuális problémák fejlesztik a tanulók alkotó gondolkodását és mesterségbeli
felkészültségét, hogy önálló vállalkozóként, vagy tehetségüktől függően felsőfokú
intézményekben folytathassák tanulmányaikat.
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A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM
ÉS
MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

Angol nyelv

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
II. A VIZSGA LEÍRÁSA
OM azonosító: 031202
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Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező
és választható tanórai foglalkozások és óraszámaik

OM azonosító: 031202
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HAT ÉVFOLYAMOS TEHETSÉGFEJLESZTŐ OSZTÁLY HETI
ÓRATERVE
Tantárgy
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Történelem
1. idegen nyelv
2. idegen nyelv
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Informatika
Rajz
Művészetek
Mozgókép és média
Filozófia
Társadalomismeret és etika
Ének–zene
Testnevelés
Osztályfőnöki
Szabadon választható
Összes óra
emelt szintű képzés

7.
3
1
2
5
–
3
1
1
1
1
1
2
----1
2
1
-25
–

8.
3
1
2
5
–
3
1
1
1
1
1
2
----1
2
1
-25
–

9.
3
1
2,5
5
3
3,5
1
2
1,5
2
2
1
----1
2
1
-31,5
–

10.
3
1
2
5
4
3
2
2
1
2
2
0,5
-1
--–
2
1
-31,5
–

11.
3
1
3
5
4
4
2
–
2
--–
1
1
-1
–
2
1
1
31
2

12.
4
1
4
5
3
3
-–
2
---1
1
1
1
–
2
1
2
31
2

*Az igények és a lehetőségek szerint az óraszámok a törvényi keretek figyelembe vétele
mellet változhatnak.
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2009/2010-es tanév heti óraterve gimnázium nappali
Magyar
Történelem
E. és etika
Nyelv I.
Nyelv II.
Matematika
Informatika
Filo.
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének
Rajz
Testnev.
Osztályfőnöki
Társadalomism.
Tánc és dráma
Mozgókép.
Művészetek
Képzőműv. ó.
Művészettört.
Táncműv.
Kötelező óra

PNI
2009. szept.1.

9. A
4 1
2

9. B
4 1
2

9. C
4 1
2

9. D
4 1
2

7
3
3

3
3
3

3
3
3
2

3
3
3
2

3
7
3

3
3
3

3
3
3
2

1,5

1,5

1,5

1,5

2
2
1
2
2
1

2
2
1
2
2
1

2
2
1
3
2
1

2
2
1
1
2
1

1

1

1

3

3
6
3
2

10. A
4 1
2
6
3
3
2

3
6
3
2

10. B
4 1
2
3
3
3
1

2
1,5
2
2
1

2
1,5
2
2
1

2
1

2
1

3
3
3
1

1
31,5 14
45,5

27,5 10
37,5

31,5 15
46,5

10. C
4 1
2
3
3
3

2
1,5
2
2
1
4
2
1

3
3
3

4

10. D
4 1
2
3
3
3

3
6
3

2
1,5
2
2
1
1
2
1

11. A
4 1
3
1
7 3
3 7
3 3
1 1

11. B
4 1
3
1
4 3
3 4
3 3
1 1

2
2

2
2

2
2

2
1
1

2
1
1

3
2
1
1

1

1
2
2

1
4
31,5 15
46,5

31,5 15
46,5

27,5 11
38,5

31,5 14
45,5

11. C
4 1
3
1
3 3
3 3
3 3

4 4
31,5 17
48,5

31 15
46

28 12
40

11. D
4 1
3
1
3 6
3 6
3 3

12. A
4 1
3
6
3
4
1
1

1

2

2

2

2

2
1
1

2
1
1

4
2
1
1

2
1
1

2
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1
1

1

3
6
4
2

3

3
3
3

3
3
3

12. D 12. E
4 1
4 1
3
3

1

2

3
3
4
2
1

12. C
4 1
3

6
3
4
1
1

2
2

3
6
4
1

12. B
4 1
3

3
3
3

3
6
3

3
6
4
1

4

2

32 15
47

2
5
31 16
47

30 15
45

28 16
44

31 14
45

6
31 13
44

Az első oszlopban az egy tanulóra eső, törvény által szabályozott órakeret van,
a második oszlopban a csoportbontás órái találhatók.
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30 15
45

CSOPORTBONTÁS
A kötelező tantárgyakból alkalmazunk csoportbontást:
idegen nyelvek
számítástechnika
anyanyelv
képzőművészeti osztályokban a rajz
matematika
tánc
A csoportbontások óraszámai az intézményi órakeretből biztosíthatóak.
Az intézményi órakeretet (gimnáziumi, szakközépiskolai) nem lépjük túl.
1. Alkalmazott
grafika
Tantárgy/óraszám
Művészettörténet
Esztétika
Néprajz
Betűrajz
Ábrázoló geometria
Gazdasági ismeretek
Szakmai tervezés
Szakmai gyakorlat. I.
Szakmai elmélet. I, II
Szakmai gyakorlat. II.
Nyomtatás, kivitelezés
Rajzolás-festés
Portfólió készítése

OKJ

Összesen:

34

54 211 09

13. évfolyam
3
1
--2
1
2
2
14
3
--0
6

3-7 óra
1-2 óra
1 óra
3-4 óra
3-4 óra
2 óra

0010 54 01

2. Képgrafika

14. évfolyam
3
1
2
------2
--3
13
1
6
3

Tantárgy/óraszám
Művészettörténet
Esztétika
Néprajz
Betűrajz
Ábrázoló geometria
Gazdasági ismeretek
Szakmai tervezés
Szakmai
gyakorlat.(digitális
grafika)
Szakmai gyakorlat.
(képgrafika.)
Szakmai elmélet
Rajzolás-festés
Portfólió készítése

34

Összesen/hét:

OKJ
54 211
09
13. évfolyam
3
1
--2
1
2
2
2

0010 54 02

10

10

5
6
---

5
6
3

34

34

14. évfolyam
3
1
2
------2
2

3. Alkalmazott
fotográfus
Tantárgy/óraszám
Művészettörténet
Esztétika
Néprajz
Betűrajz
Ábrázoló geometria
Gazdasági ismeretek
Szakmai tervezés
Szakmai
gyakorlat,elmélet
Analóg és digitális
képfeldolgozás
Fényképészeti
utómunka
Rajzolás-festés
Portfólió készítése

OKJ

0000 00 00

5. Keramikus

13. évfolyam
3
1
--2
1
2
2
14

14. évfolyam
3
1
2
------2
14

3

---

---

1+2

6
---

6
3

Összesen:

34

34

4. Festő

OKJ
54 211
08
13. évfolyam
3
1
--2
1
2
2
12
5
6
---

0010 54 01

34

34

Tantárgy/óraszám
Művészettörténet
Esztétika
Néprajz
Betűrajz
Ábrázoló geometria
Gazdasági ismeretek
Szakmai tervezés
Szakmai gyakorlat
Szakmai elmélet
Rajzolás-festés
Portfólió készítése

Heti óraszám
Összesen:

54 211 01

14. évfolyam
3
1
2
------2
12
5
6
3

0000 00 00

Tantárgy/óraszám
Művészettörténet
Esztétika
Néprajz
Betűrajz
Ábrázoló geometria
Gazdasági ismeretek
Szakmai tervezés
Szakmai gyakorlat
Szakmai elmélet
Rajzolás-festés
Portfólió készítése

OKJ
54 211
10
13. évfolyam
3
1
--2
1
2
2+1
13
3
6
---

Összesen:

34

34

6. Díszlet és
jelmeztervező
Tantárgy/óraszám
Művészettörténet
Esztétika
Néprajz
Betűrajz
Ábrázoló geometria
Gazdasági ismeretek
Szakmai tervezés
Szakmai gyakorlat
Szakmai elmélet
Portfólió készítése
Rajzolás-festés

OKJ

13. évfolyam
3
1
--2
1
2
2
10
7
--6

14. évfolyam
3
1
2
------2
10
7
3
6

Összesen:

34

34

54 211 05

14. évfolyam
3
1
2
------2+1
13
3
6
3

0000 00 00
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7. Színházi táncos

OKJ

54 212 07

0010 54 04

Tantárgy/óraszám
Színházi tánc
Színpadi gyakorlat
Próbatermi
gyakorlat I.
Szakmai elmélet
ltalános elmélet
ECDL op. r.
Próbatermi
gyakorlat II.
Művészettörténet
Színháztörténet
Anatómia

13. évfolyam
13
4+2
5

14. évfolyam
13
4+2
5

2
2
1
---

2
1
--2

2
1
2

2
1
2

Összesen:

34

34
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Nappali tagozat
Alkalmazása 2004. 09.01-MI

A k ere t t a nt er v i óraszámok
évf ol yam onk ént
9.
A
Magyar
Történelem
Emberismeret Os etika
Nyelv I.
Nyelv lI.
Matematika

4
2
7
3
3

B
4
1 2
3
3
3

11.

10
C
4
2
3
3
3

Informatika
2
Filo.
..._
Fizika
1,5
1,5
1,5
Biológia
Kémia
2
2
2
Földrajz
2
2
2
Ének
1
1
1
Rajz
2
2
3
Testnevelés
2
2
2
Osztályfőnöki
1
1
1
Társadalomismeret
Tánc és dráma
1
1
1
Mozgóképkultúra
Művészetek
Művészettörténet
1
Tánc
Képzőművészeti ó.
Emelt szint/ ma, tö, mat, a, né bi, rajz, műv.t
Összesen:
31,5 27,5 31,5
31,5
Tervezhető
27,5 31,5

D

A

B

C

D

4
2

4

4

4

4

2

3
3
3

6

2

2

2

2
2
1
1
2
1

4

2

12.

B

C

4

4

D

3

3

3

1

1

1

4
3
1

B

4

4

3

C
4
3

6
3

3
3

3
3

3

3
3

1
1

4
2
1

1

1

3

3
3

7
3

4
3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

1

1

1

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

-

2
1
1

2
1
1

3
2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

4
2
1
1

2
1
1

_

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1,5
2
2
1

2
1

2
1

4

---

2
1,5
2
2
1
4
2
1

2
1,5
2
2
1
1
2
1

1

2

2
4

5

31,5

27,5
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Helyi tanterve
BEVEZETÉS
A 21. század információs társadalmában, globalizálódó világunkban talán minden eddiginél
nagyobb szerepe van a magyar nyelv és irodalom tantárgynak. 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.
Ugyanakkor talán minden eddiginél nagyobb kihívásokkal kell szembenézni a tantárgy
tanítása során. Nem hagyható figyelmen kívül az elektronikus információhordozók, a
mozgóképkultúra térhódítása az ifjúság körében, az olvasás népszerűségének csökkenése, az
olvasási szokások átalakulása, az irodalomtanulás iránti csökkenő motiváltság. Ebben a
közegben csak hiteles kérdések és válaszok megfogalmazásával tudjuk megragadni a diákok
figyelmét, hogy az iskolai olvasmányok elutasításától eljuttassuk őket az élményt nyújtó,
értelmező olvasásig. Ezeket a feladatokat kell megoldani úgy, hogy közben a gimnáziumi
nevelő-oktató munka célja az általános műveltség biztosítása mellett a felsőfokú
tanulmányokra történő előkészítés is.
Tantárgyaink feladata, hogy az iskola mindennapjaiban hatékony és meggyőző legyen
egyrészt mint a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges önkifejezési, szövegértési,
gondolkodási képességeket fejlesztő tartalmak és tevékenységek rendszere, másrészt mint az
érzelmi élet gazdagítása, a személyiségfejlesztés, az értékátadás meghatározó terepe.
Tantárgyaink céljai és feladatai között - egy olyan világban, ahol a "szót értés" jelentősége
ugrásszerűen megnőtt a személyes kapcsolatokban, a munkavállalásban, az érvényesülésben kiemelten szerepel, hogy az iskola esélyt nyújtson a diákoknak arra, hogy sikeressé váljanak
további tanulmányaikban és a munka világában. A demokráciában a politikai, közéleti, helyiönkormányzati és a civil szféra egyaránt felelős döntéseket hozó polgárokat kíván, akik
artikulálni és érvényesíteni tudják érdekeiket és értékeiket, akik szellemileg-lelkileg felnőtt
emberek. Tantárgyunk hatékonyan tud hozzájárulni ehhez.
Célunk továbbá, hogy a diákok a 21. század információs társadalmában is megőrizzék az
anyanyelv és a személyes érintkezés, a személyes gondolat semmivel sem pótolható értékét.
A magyar nyelv oktatásának koncepciója
A magyar nyelv tantárgy feladata, hogy fejlessze a nyelvi megértés és kifejezés képességét,
tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv társas, társadalmi
szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli
változásairól. A középiskolát végzettektől elvárt nyelvi kultúra magában foglalja a
beszédértés, a beszéd, a szövegértés és a szövegalkotás képességét és mindezek minőségi
alkalmazását a szóbeli és írásbeli megnyilatkozások különféle élethelyzeteiben. A kétszintű
érettségi követelményeihez alkalmazkodva 9. évfolyamtól kezdve fontos szerepet kap a
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szövegértés tanítása. A tanulók tudják értelmezni a kommunikációs helyzeteket, vegyenek
részt aktívan a kommunikációs folyamatokban. Folyamatosan fejlődjön szövegértési és
szövegalkotási képességük. Ugyanakkor nyilvánvaló tény az is, hogy az igényes és a kellő
mértékben tudatos anyanyelvhasználat előmozdítja más élő nyelvek tanulását.
A tananyag egyes tartalmi, tematikus elemei az egyes osztályok sikeres tanulmányi előre
meneteléhez igazodva az egyes tanévek között szabadon átrendezhetők (pl. jelentéstan
beemelése 9. évfolyamra, vagy a grammatikai ismeretek 2 évre történő elosztása), de 10.
évfolyam végére az alapvető retorikai ismeretek megismertetéséig el kell jutni ( ennek
gyakoroltatása rögzítése a 11. évfolyam első óráiban a disputa keretében megerősítést
kaphat), 12. évfolyamon pedig megfelelő időkeretet kell szánni a rendszerezésre.
A helyesírás folyamatos gyakorlása 10. évfolyamtól tananyagtól függetlenül is rendszeres
fejlesztési feladat.
Az irodalom oktatásának koncepciója
Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb értőivé
válhatnak; megismerhetnek olyan élethelyzeteket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat,
megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a
saját életükben is érvényesíthetők. Együttérzővé válhatnak más magatartások, életformák,
szociális helyzetek, meggyőződések iránt. Megismerhetik a nyelv kifejező lehetőségeit,
ezáltal az anyanyelv szépségének átélt élményével gazdagodhatnak. Megszerezhetik azt a
műveltségi anyagot, amely a magyar és az európai kultúra hivatkozási alapja.
Megismerhetnek más alternatívát a tömegkultúra mellett, modellt az igényes önművelésre.
Igényesebbé válhatnak abban, hogyan tegyenek fel kérdéseket, mennyire mélyen és pontosan
fogalmazzanak meg problémákat.
Irodalomtanításunk célja, hogy diákjaink értő olvasóvá, befogadóvá váljanak. Ehhez
szükséges az olvasási kedv felkeltése, ill. fenntartása, az irodalomnak mint művészetnek
megszerettetése, kifejezési módjainak megismertetése. Az irodalmi művek olvasása,
értelmezése képessé teszi a tanulókat az esztétikai, morális és kulturális értékek elsajátítására.
Tanítványainknak közvetíteni kell mindazt, ami a magyarság és az európaiság
szellemiségében ránk hagyományozódott, amit eddig az emberiség létrehozott a szó
művészetében. Ezért a tantervünk megtartja a linearitás elvét, de ezt ötvözni kell a komplex
látásmód kialakítására irányuló törekvéssel, műközpontúsággal.
Köztudott, hogy a gimnáziumi, szakközépiskolai osztályok többsége 35-40 fős
osztálylétszámmal működik ezért, hogy a fentebb felvázolt célokat minél sikeresebben
megvalósíthassuk, a tanulókat minél jobban bevonhassuk az óra menetébe, működésébe,
kreatív tevékenységre ösztönözhessük őket több időt szánunk az „alapozó” témakörök
feldolgozására. Fontosnak tartjuk, hogy a 9. évfolyamon nagy figyelmet szenteljünk a tanulók
tudásának megfelelő szintre emelésének, hiszen diákjaink különböző típusú, tanítási
módszerű iskolákból érkeznek A központilag előírt témakörök átcsoportosítását többéves
tanítási tapasztalatunk és a 21. század (korábban szintén jelzett) sajátosságai indokolják.
Célszerűnek láttuk ezért nagyobb egységben szemlélni a tananyagot, s nem csupán egy adott
tanévben gondolkodtunk.(Pl. A mitológia, a bibliai ismeretek hiányosságainak pótlása miatt a
reneszánsz irodalmát megbontjuk/ megbonthatjuk 9. és 10. évfolyamra, a barokk irodalma 10.
évre kerül át. Hasonló a megoldás a magyar romantika (10. és 11. évfolyam) illetve a Nyugat
költői (11. és 12. évfolyam) esetében is.) Ezzel a tananyag ütemezési módosítással lehetővé
válik az adott anyagrész alaposabb megértetése, illetve a mozgóképkultúra intenzívebb
bevonása a tanítás, tanulás folyamatába.
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A TANTÁRGY CÉLJA
Fejlesztési feladatok
A fenti célokból a következő feladatok adódnak:
 A társas-társadalmi együttműködéshez szükséges szóbeli nyelvi képességek
fejlesztése, a beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás kialakítása.
 A nem nyelvi kommunikáció, valamint a másik ember megértését és az
önkifejezést elősegítő kommunikáció formálása, továbbfejlesztése.
 A beszédkészségnek és a szóbeli szövegek megértésének fejlesztésével
önismeretre, önbecsülésre, az ezeken alapuló magabiztos fellépésre és mások
személyiségének tiszteletére, véleményének megbecsülésére nevelés.
 Az iskolai képzés szintjének megfelelő szövegértés, olvasási készség, értő olvasás
kialakítása.
 Az anyanyelvű írásbeliség normáinak megismertetése, az európai és a magyar
kultúrában hagyományos alapvető szövegtípusok elsajátíttatása.
 A kreatív írás, az önkifejezés, az egyéni stílus fejlesztése.
 Az életkornak megfelelő írástechnika, olvasható betűformák, esztétikus íráskép, az
anyanyelvi normákat követő helyesírás kialakítása.
 Az alapműveltség elsajátításához szükséges információk megszerzésének és
feldolgozásának csoportos és egyéni technikái, e technikák megismertetése,
használatuk gyakorlása.
 A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani
ismeretek elsajátíttatása, a szövegre, annak jelentésére és stílusára vonatkozó
ismeretek alkalmazása a szövegalkotásban és a szövegek megértésében,
elemzésében.
 A nyelvnek kommunikációs közegként, eszközként és társadalmi jelenségként való
értelmezése, annak felismertetése, hogy a nyelv rendszer, hogy a nyelvnek
anyanyelvként való birtoklása tartja össze a nyelvközösséget, közvetíti a világra
vonatkozó tudást, hagyományt.
 A nyelvi kultúra fejlesztésével megalapozni a tanulók sikeres szocializációját,
hozzájárulni megfelelő önértékelésük kialakulásához, önbecsülésük fejlesztéséhez.
 Az irodalom mint művészet befogadásának megalapozása és fejlesztése.
 Az olvasás mint műélvezet megtapasztalása, az olvasás iránti igény felkeltése.
 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 megértése.
Értékelési elvek
A tanuló munkájának értékelése során meg kell vizsgálni:
 milyen mélységben sajátította el a magyar nyelv és irodalom tantárgy nyelvezetét;
 megszerezte-e a kellő grammatikai, nyelvi és irodalmi ismereteket;
 birtokába jutott-e az ismeretszerzés különböző formáinak;
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képes-e a szerzett tapasztalatok, ismeretek önálló rendszerezésére,
csoportosítására, a felmerült problémák világos megfogalmazására, kifejtésére;
Az eredményes előrehaladás egyik fontos előfeltétele a tanulók tudásának folyamatos
ellenőrzése és értékelése. A magyarórákon értékeljük a tanulók
 szóbeli megnyilvánulását,
 írásbeli teljesítményét.
A szóbeli megnyilvánulások lehetnek
 feleletek,
 hozzászólások
 a tananyag feldolgozását segítő jó kérdések, önálló gondolatok
 kiselőadások stb.
Az írásbeli teljesítmények
 a tankönyv, munkafüzet feladatainak megoldása,
 alkalomszerűen készített feladatlapok megoldása,
 feladatgyűjtemények válogatott feladatainak megoldása,
 esszé, értekezés, műértelmezés (évente 3-4 iskolai),
 házi fogalmazások.
A heti óraszám:
9. évfolyam
Kerettantervi óraszám heti / 3+1 /
éves
148

10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam
3+1 /
3+1 /
3+1 /
148
148
148

9. OSZTÁLY
Magyar nyelv
Belépő tevékenységformák
 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 és audiovizuális műfajok alkotására
szóban és írásban, a szöveg, a képanyag, a grafikai, tipográfiai eszközök megfelelő
elrendezésével (diákújság vagy más szerkesztése).
 Az irodalmi művekben, illetve az órai megbeszélésben észlelt kommunikációs
zavaroknak, majd ezek okainak felismerése és törekvés a feloldásukra.
 Szövegátalakítás hangnem- és szempontváltással, tömörítés megadott
terjedelemben, szövegfeldolgozás megadott kérdések, szempontok alapján.
 A kommunikációs helyzetnek (ki, kinek, milyen céllal, milyen formában)
megfelelő szabatos szövegalkotás a felépítés, tagoltság, kifejtettség, tartalmasság,
koherencia, kifejezésmód és a műfaj figyelembevételével különféle témákban.
 A címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő szóbeli megnyilatkozás a
személyes érintettség kifejezésével.
 Különböző nézőpontú értékelések érveinek összevetése alapján önálló
állásfoglalás különféle műfajokban, például glossza, recenzió, könyvajánlás,
kiselőadás formájában.
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A nyelvi szintek szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi szintű
megnevezése, az ismeretek önálló felhasználása elemzési és fogalmazási
feladatokban.
A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében készség az önálló hibajavításra,
önkontrollra.

Cél
A magyar nyelv tanításának a 9. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók









megismerjék a kommunikációs folyamat működését, a tömegkommunikáció
eszközeit, gyakori műfajait,
felismerjék a médiumok hatáskeltő eszközeit, módszereit, befogadásuk során
tudjanak kritikus magatartást tanúsítani,
elegendő ismerethez jussanak ahhoz, hogy rendszerezni tudják a nyelvi szintekről
tanultakat,
tudjanak a különböző kommunikációs helyzeteknek megfelelő szövegeket alkotni
szóban és írásban,
szerezzenek jártasságot szövegelemzésben,
helyesírási készsége javuljon,
legyenek képesek önálló anyaggyűjtésre, cédulázásra.

Óraszámok
Heti 1 óra - összesen 37 óra
Tananyag (témakörök, tartalmak)
Könyv- és könyvtárhasználat (3 óra)
Tájékozódás a könyvtárban – katalógusok
(betűrendes, tárgyszó- és szakkatalógusok).
Az internet szerepe az anyaggyűjtésben,
számítógépes adatbázisok, keresőprogramok.
A forráshasználat etikai normái és formai
kötöttségei. Az anyaggyűjtés módjai,
eszközei

Helyesírás (4 óra)
A magyar helyesírás alapelvei.

Fejlesztési feladatok
Megismertetni
a
hagyományos
és
az
elektronikus könyvtárak felépítését, működését.
A tanulók célszerűen tudjanak különböző
információhordozókat használni. Felkészíteni az
információ
értékének,
jelentőségének
felismerésére,
értékelésére,
kritikájára.
Kialakítani az önálló adatgyűjtés és rendszerezés
képességét. Felhívni a figyelmet az etikai
szabályokra. Verbális és nem verbális (hangzó
és képi) információk célszerű gyűjtésének,
rendszerezésének
és
felhasználásának
gyakorlása. Az információ felhasználásának
néhány normájának megismerése, alkalmazása
(pl. a források megjelölése, az idézés formai és
etikai szabályai, jegyzetek készítése).
A helyesírási biztonság fejlesztése, gyakorlása
az írásbeli szövegalkotásban. A helyesírás
értelemtükröző szerepének megértése és tudatos
alkalmazása. tulajdonnevek, idegen szavak
helyesírása, elválasztás, írásjelek, rövidítések,
számok

Kommunikáció (4 óra)
Árnyalt, rugalmas alkalmazkodás a
A kommunikációs folyamat tényezőinek és kommunikációs folyamat tényezőihez különféle
funkcióinak áttekintése.
konkrét beszédhelyzetekben.
A metakommunikáció megismerése.
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Tananyag (témakörök, tartalmak)
A tömegkommunikáció (5 óra)
A tömegkommunikáció működése, folyamat
összetevőinek felismerése. leggyakoribb
sajtóműfajok. A média térnyerésének előnyei
és hátrányai.
Jelek és jelrendszerek (2 óra)
A jel fogalma- jelölő, jelölt, jeltárgy, ikon,
index, szimbólum. A nyelvi jelek rendszere
A nyelvtani szintek grammatikája (14 óra)
hangtani, alaktani, szófajtani, mondattani
ismeretek

Szövegértés (3 óra)
Év végi összefoglalás (2 óra)

Fejlesztési feladatok
Árnyalt,
rugalmas
alkalmazkodás
a
kommunikációs folyamat tényezőihez különféle
konkrét beszédhelyzetekben. A médiatermékek
értő befogadása, a manipulációs szándék
felismerése. leggyakoribb sajtóműfajok.
A jelek és működésük felismerése, alkalmazása
a mindennapi gyakorlatban és a szépirodalom
világában.
Hangtani
ismeretek:
hangállományunk,
hangtörvények. Alaktan: szóelemek, szótő,
képző, jel, rag – kapcsolódásuk és változataik.
Szófajtan: a szófaj fogalma és a szófaji rendszer.
A szóalkotás módjai. Mondattan: a mondatok
osztályozása
(modalitás,
szerkezet)
a
szintagmák, mondatrészek, egyszerű és összetett
mondat. A nyelvi szintek szabályainak és
elemeinek megnevezése. Meg- és felismertetni a
nyelvi szintek egymásra épülését. Megértetni a
nyelv rendszerszerűségét. Az elméleti ismeretek
alkalmazása gyakorlati feladatokban (pl.
szóelemekre bontás, mondatelemzés stb.). A
grammatikai ismeretek tudatos alkalmazása a
helyesírásban.
A
szövegértés
fejlesztése,
szövegértési
feladatsorok gyakorlása
Összefoglalni, a tanultakat, értékelni a
teljesítményeket.

Év végi követelmények
 Kellő tempójú, olvasható írás, a szöveg megértését biztosító olvasás, felolvasás.
 A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat. A címzettnek, a témának,
a beszédhelyzetnek megfelelő fogalmazás.
 A tömegkommunikáció gyakori műfajairól, eszközeikről és hatásukról szerzett
alapvető ismeretek birtokában véleményalkotás, kritikus magatartás
befogadásukban.
 A nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig
tanultak fogalmi megnevezése, rendszerezése.
 A magyar helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási készség.
 Jegyzet és vázlat készítése írott szövegről, előadásról. Könyvtárhasználati
tájékozottság.
Irodalom
Belépő tevékenységformák
 Egy mű elemző bemutatása során különböző műértelmezések összevetése
egymással és az értelmezett művel; önálló állásfoglalás.
 Művek szereplőinek jellemzése egy másik szereplő nézőpontjából.
 Egy-egy versszak írása kötött formában, befejezésváltozatok alkotása, sorok
rendjének újraalkotása.
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Szereplők – drámai szituációhoz kötődő – feltételezhető gondolatainak
megfogalmazása.
Bizonyos toposzok, archetípusok, vándormotívumok fölismerése, a tanult művek
elhelyezése motivikus kontextusban (például évszakok, sziget, hegy, kert, tűz,
utazás).
Tapasztalatszerzés az európai és a magyar irodalom két nagy forrása, a görögrómai antikvitás és a Biblia utóéletéről, hatásáról, a közös hagyományban utalási
rendszerként való továbbéléséről.
Epikai művekben az idő- és eseményszerkezet fölismerése; a cselekményszálak
szétválasztása több szálon futó cselekmény esetében; eseményszerkezet és
szövegszerkezet (fabula és szüzsé) viszonyának vizsgálata.
A szerző, az elbeszélő és a szereplők megkülönböztetése, a nézőpontok érzékelése,
az elbeszélő nézőpont, a beszédhelyzet (látókör) azonosítása és funkciójának
értelmezése az olvasott művekben.
A dráma és a színház kapcsolatának, kölcsönhatásának jellemzése.
Irodalmi és művelődéstörténeti ismeretek alapján tájékozódás az irodalom
kronológiájában és földrajzában.
A művekben megjelenő emberi szerepek, csoportnormák és értékek fölismerése és
azonosítása.
Állásfoglalás írása a mű egy szereplőjének vagy egészének értékrendjéről.
Értelmezések tételmondatainak kiemelése, alátámasztása vagy cáfolata saját
érvekkel.

Cél
Az irodalom tanításának a 9. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
 érdeklődő és értő befogadóvá váljanak,
 értsék az irodalom viszonyát a valósághoz,
 tapasztalják meg az irodalom élményt nyújtó, megrendítő hatását,
 fedezzék fel az irodalom értékközvetítő szerepét,
 igazodjanak el az irodalmi műnemek, műfajok rendszerében,
 lássák a kapcsolatot az európai irodalom kezdetei és a későbbi korok irodalma
között,
 ismerjék fel az irodalom önmegértést és önértelmezést elősegítő funkcióját,
 képesek legyenek lírai művekben a költő és a lírai én megkülönböztetésére,
 tudják megnevezni egy költemény műfaját, verselését, hangnemét,
 ismerjék fel az idő-, tér- és cselekménykezelést a drámában,
 legyenek képesek a drámai konfliktus bemutatására, elemzésére.
Óraszámok
Heti 3 óra - összesen 111 óra
Tananyag

Fejlesztési feladatok
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Tananyag
Bevezetés az irodalomba (15 óra)
Művészetről, irodalomról
Művészet és irodalom. Művész – műalkotás –
befogadó. Művészi érték, művészi hatás. Az
irodalmi műnemek és műfajok. Verstani
alapismeretek.

Mítosz és irodalom (13 óra)
Mítosz, mitológia. Teremtésmítoszok. Az
antik mitológia. A mítoszok továbbélése
a későbbi korok irodalmában, művészetében
Sumer és akkád mítoszok. Kalevala.
Az ősi magyar hitvilág
A görög mitológia világa
Tanulói beszámolók – mitológiai történetek

Az antikvitás irodalma (33 óra)
A görög kultúra. A homéroszi eposzok. A
görög líra. A görög dráma és színjátszás.
Szophoklész egy drámája.
A római költészet. Catullus, Vergilius,
Horatius, Ovidius, Phaedrus.

A Biblia (16 óra)
A Biblia jelentősége, felosztása. Bibliai
történetek és továbbélésük
A középkor irodalma (8 óra)
A középkori világkép. Az ókeresztény
irodalom. Himnuszok, legendák. A lovagi
irodalom. Vágánsköltészet. Dante. Villon.

Fejlesztési feladatok
A téma feldolgozására alkalmas művek tetszés
szerint (pl. Karinthy, Örkény, Weöres, Tandori,
Takács Zsuzsa stb.). Ajánlott felhasználni a
tanulók korábbi olvasmányélményeit, napjaink
könyv- és filmsikereit.
Fogalmak:
Művelődéstörténeti
korszak,
korstílus műalkotás, fikció, alkotó,befogadó,
olvasat, értelmezés, narrátor, tömegkultúra,
képzettársítás fikció, katarzis, műnemek,
műfajok, verselési rendszerek, rím, ritmus
alakzat, gondolatritmus,
jambus, trocheus,
daktilus, anapesztus, spondeus; értelmezés.
Szemelvények
a
Gilgames
eposzból
agyagtáblák,
istenek,a megalkotott mitológia, szómágia
Példák teremtésmítoszokra, teremtésvariációk
A görög mitológia néhány története
(tanulói ismertetések). Hésziodosz, görög
istenek
rendszere,
Fogalmak: mítosz, archetípus, archetipikus
helyzet testamentum, próféta, példázat, zsoltár,
gondolatritmus, evangélium, passió.
Részletek az Iliászból és az Odüsszeiából.
Szapphó, Anakreón egy-egy verse. Szophoklész
egy drámája (pl. Antigoné). Catullus, Vergilius,
Horatius néhány verse. Szemelvények Ovidius,
Phaedrus műveiből
Fogalmak: antikvitás, időszalag, eposz, eposzi
kellékek, epizód,
verslábak, hexameter,
pentameter, disztichon, szapphói-, alkaioszi –
strófa, tragikum,katarzis, dialógus, kardal,
szituáció, késleltetés, ekloga, carmen
Szemelvények az Ó- és Újszövetségből
Fogalmak: kanonizáció, genezis, parabola,
passió, apokalipszis
Halotti Beszéd és Könyörgés, Ómagyar Máriasiralom, Carmina Burana (részletek), Dante:
Isteni színjáték (részlet), néhány Villon-ballada.
Fogalmak: középkor, testamentum, evangélium,
prófécia, példázat, zsoltár, himnusz, legenda,
trubadúrlíra, allegorikus ábrázolás, ballada.
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Tananyag
Az európai és a magyar reneszánsz irodalom
(24 óra)
Reneszánsz és humanizmus. Petrarca,
Boccaccio. Janus Pannonius költői portréja.
Irodalmi életünk a 16. században (reneszánsz
és reformáció). Balassi Bálint (szerelmi líra,
istenes versek, vitézi énekek). Az angol
reneszánsz dráma és színjátszás. Shakespeare
drámái – egy mű feldolgozása.
Év végi összefoglalás (2 óra)

Fejlesztési feladatok
Petrarca egy szonettje, Boccaccio egy novellája,
Janus Pannonius néhány verse (pl. Egy
dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól, Saját
lelkéhez), Balassi Bálinttól egy-egy vers a 3
témakörhöz, Shakespeare egy drámája (ajánlott:
Rómeó és Júlia v. Hamlet).
Fogalmak: reneszánsz, humanizmus, szonett,
novella, reformáció, ütemhangsúlyos verselés,
Balassi-strófa, hármas egység.
Összefoglalni a tanultakat, értékelni a
teljesítményeket.

Év végi követelmények
 Epikai, drámai, lírai műfajok felismerése, jellemzése.
 Az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés megkülönböztetése, néhány
alapvető versforma ismerete.
 Az antikvitás, középkor, reneszánsz és barokk jellemzőinek és egy-két kiemelkedő
képviselőjének bemutatása.
 Drámai művekben az idő-, tér- és cselekményszerkezet bemutatása, a drámai
szituáció értelmezése.
 Az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az
alkotók életrajzából.
 Balassi Bálint költői portréja (az életmű jellemzői, témák, kompozíció, verselés).
Memoriter
Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább öt vers, egy-egy 20-25 soros
prózarészlet és két drámarészlet); az idézet célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő
alkalmazása szóban és írásban.

10. OSZTÁLY
Magyar nyelv
Belépő tevékenységformák
 A szöveg makro- és mikroszerkezetének, az egész és rész viszonyának vizsgálata
szakmai-tudományos, publicisztikai és szépirodalmi művekben.
 Szövegek mikro- és makroszerkezetének feltárása: bekezdések, utalások,
kapcsolatok, egyeztetések szerepének vizsgálata, értékelése.
 Különféle tartalmú publicisztikai, szakmai-tudományos, közéleti, gyakorlati
szövegek önálló elemzése szerkezetük, témahálózatuk, jelentésrétegeik és
szövegegységeik logikai kapcsolatainak bemutatásával.
 A szórend, az aktuális tagolás és a jelentés összefüggésének figyelembevétele.
 A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvváltozatok szókincsének, elem- és
szabálykészletének tudatos használata.
 A nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek vizsgálata, ennek
megfelelően döntés nyelvhelyességi kérdésekben, a köznyelv, a tájnyelv, a
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szaknyelv, a szleng eszközkészletének használatában, a saját nyelvhasználat
kontrollja.
Közéleti írásbeli és szóbeli kommunikáció irodalmi értékű mintáinak
tanulmányozása, értékelése.
A szövegelemzés módszereinek gazdagítása szövegtani, retorikai és
irodalomtörténeti ismeretek bevonásával.
Különböző korstílusokat reprezentáló szövegek megértése, stílussajátságaik
fölismerése.
Hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai
önéletrajz) jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás e műfajokban.
Szónoklatnak, alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozása:
bevezetés (jóindulat megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, bizonyítás, cáfolás,
befejezés (összefoglalás, kitekintés).
A retorikai eszközök megnevezése és hatásának értelmezése, értékelése
szépirodalmi művekben, értekező prózában, publicisztikai írásokban, szóbeli
megnyilatkozásokban.
Az érvelés technikájának ismerete és alkalmazása: érvek, ellenérvek
felsorakoztatása, deduktív vagy induktív érvelés, a cáfolat módszerei.
A helyesírási ismeretek kibővítése: a tanulmányokban előforduló nem latin betűs
tulajdonnevek és a gyakran használt új keletű idegen szavak helyesírása.

Cél
A magyar nyelv tanításának a 10. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
 ismerjék és kövessék a nyelvi normát,
 megismerjék az egyes nyelvváltozatok eltérő kifejezési formáit, alakuljon ki
bennük a nyelvhasználatnak társadalmi jelenségként való szemlélete,
 tudják kontrollálni saját nyelvhasználatukat,
 gazdagítsák szókincsüket a nyelv minden rétegére kiterjedően,
 legyenek képesek megfelelő döntést hozni nyelvhelyességi kérdésekben,
 legyenek képesek a magán- és nyilvános kommunikációra élőszóban és írásban,
 rendelkezzenek alapvető retorikai ismeretekkel,
 sajátítsák el az érvelés technikáját,
 képesek legyenek vélemény, állásfoglalás, logikus gondolatmenet kialakítására,
meggyőző előadására,
 tudjanak a továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusokat
elkészíteni a formai és tartalmi követelmények megtartásával,
 képesek legyenek hivatalos írásműveket értelmezni,
 tudják
használni
a
különböző
adatbázisokat,
katalógusokat
az
információszerzésben,
 ismerjék a forráshasználat etikai normáit.
Óraszámok
Heti 1 óra - összesen 37 óra
Tananyag (témakörök, tartalmak)
A szöveg szerkezete, szintaktikai szintje,
jelentése (7 óra)
A szöveg és a mondat. A szöveg felépítése,
a szövegegységek. A szöveg szintaktikai
szintje, a szövegösszefüggés grammatikai

Fejlesztési feladatok
Képesség a különböző műfajú és rendeltetésű
szövegek szerkezetének és jelentésrétegeinek
feltárására és értelmezésére.
A művek műfaji természetének megfelelő
szövegfeldolgozási eljárások ismerete és
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Tananyag (témakörök, tartalmak)
kapcsolóelemei. A logikai kapcsolat, a hiány
összetartó szerepe. A mondat szórendjének
összefüggése a szövegbe ágyazottsággal,
aktuális tagolása.
A szemantikai és a pragmatikai szint, a szöveg
és a kommunikációs folyamat összefüggése.
Szótári és lexikális jelentés. Témahálózat,
tételmondat, kulcsszavak. A szövegfonetikai
eszközök szerepe a szöveg jelentésében.

Szövegtípusok (8 óra)
A szöveg hatóköre: magán- és nyilvános
nyelvhasználat. Élőbeszéd és írott szöveg. A
dialogikus és monologikus forma. A
közlésfajták: leíró, elbeszélő, elemzőmeggyőző.
Szövegtípusok:
értekezés,
tanulmány pályázat. Hivatalos írásművek:
meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv,
szakmai önéletrajz. A hallgató igénye, a
beszélő
lehetőségei
a
különféle
szövegfajtákban.
A nyelvváltozatok (5 óra)
A mai magyar nyelvváltozatok – nemzeti
nyelv, nyelvi norma, irodalmi nyelv,
köznyelv. A nyelv vízszintes és függőleges
tagolódása: szociolektusok – csoportnyelv,
szaknyelv, rétegnyelv, az argó és a szleng;
nyelvjárások. A nyelvváltozatok eltérő
kifejezési formái.
Retorikai ismeretek (12 óra)
Retorika és kommunikáció. A nyilvános
megszólalás szövegtípusai – szónoklat,
alkalmi beszéd. A szónok tulajdonságai,
feladatai. Meggyőző szövegműfajok. Az
érvelő szöveg felépítése. Az érvek fajtái,
elrendezése, az érvelés módszerei. A cáfolat.
A beszéd előkészítésének, elrendezésének,
kidolgozásának
lépései.
A
beszéd
megszólaltatása – zenei eszközök, nem nyelvi
jelek.

Szövegértés, szövegalkotás (3 óra)
Év végi összefoglalás (2 óra)

Fejlesztési feladatok
alkalmazása (pl. a kontextus, a téma, a műfaj
megállapítása, új és ismert közléselem
elkülönítése, logikai összefüggések felismerése,
jelentésrétegek feltárása). A szövegértési
technikák ismeretének bővítése, gyakorlása,
alkalmazása. A szó szerinti és a metaforikus
jelentések megkülönböztetése, a ki nem fejtett
tartalmak felismerése a szöveg alapján,
megértésük, értelmezésük (explicit és implicit
tartalom).
Jelentéstani
és
pragmatikai
alapfogalmak önálló használata.
Képesség fejlesztése a különböző műfajú és
rendeltetésű
szövegek
szerkezetének
és
jelentésrétegeinek
felismerésére
és
értelmezésére. Világos szövegalkotás és
kifejezőkészség fejlesztése a köznapi és
társadalmi élet fontos területein és műfajaiban
írásművek létrehozásával. Felhívni a figyelmet a
hivatalos írásművek ismeretének fontosságára,
gyakorlati feladatokon keresztül elsajátíttatni
ezek megalkotását. Felismertetni, hogy a
szóbeliség és az írásbeliség hogyan hat a
szövegformálásra és a szöveg előadására.
A különböző nyelvváltozatok megismerésével a
szókincs gazdagítása. A nyelv mint társadalmi
jelenség láttatása. A nyelv sokszínűségének
megmutatása.
Az igényes,
választékos
nyelvhasználatra
ösztönzés.
Az
egyéni
tapasztalatok, nyelvi élmények felhasználása. A
nyelvi kultúra társadalmi jelentőségének
felismertetése
Megismertetni és megértetni a nyilvános
megszólalás felelősségét és lehetőségeit.
Kialakítani a kifejező és mások számára érthető,
igényes és helyes beszéd létrehozásának
képességét.
Felismertetni
az
egyéni
beszédsajátosságokat, adottságokat, ezek tudatos
használatának fejlesztése. Hangsúlyozni a helyes
érvelés fontosságát. Rámutatni a mondat- és
szövegfonetikai eszközök, valamint a nem
nyelvi kifejezőeszközök használati értékére,
ezek összehangolt alkalmazására. Felhívni a
figyelmet
a
tipikus
hibákra,
azok
következményeire.
Megfelelő
vitakultúra
kialakítása. Törekvés a személyiséget kifejező
egyéni stílusra
Szövegértést fejlesztő feladatok
Összefoglalni a tanultakat, értékelni a
teljesítményeket.
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Év végi követelmények
 A szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú,
olvasható, rendezett írás.
 A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, nyelvváltozat, stílusréteg
kiválasztása.
 A művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok
nyelvhelyességi normáinak ismerete.
 Jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat kiemelése, tömörítés megadott
terjedelemben, szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján.
 A szöveg szerkezetének, témahálózatának fölismerése.
 A szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése a szövegek értelmezésében.
 Szabatos, világos fogalmazás: a kommunikációs helyzetnek megfelelő
szövegfelépítés
 Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések
megválaszolásában és különféle tantárgyak feladatainak megoldásában.
 Definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítése a tanulmányi
munkához kapcsolódóan.
 Hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás ezek gyakori
műfajaiban.
 Közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése.
 A helyesírási ismeretek kiegészítése a tanult idegen tulajdonnevek, a gyakori új
idegen szavak írásmódjára vonatkozó szabályokkal.
Irodalom
Belépő tevékenységformák
 Az újonnan szerzett műfaji ismeretek, fogalmak biztos alkalmazása a
műértelmezésben.
 A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak
bemutatása az elsajátított fogalmak alkalmazásával.
 Az olvasott művek elhelyezése különféle kontextusokban, például a magyar
irodalom történetében, az alkotó életpályájában.
 A tanult epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának, esztétikai
hatóelemeinek feltárása.
 Epikus és drámai művekben a szereplők társadalmi és lélektani motivációjának
bemutatása.
 A művek szereplőit vezérlő értékek és viselkedési minták elemzése.
 Egyszerűbb értekezés készítése valamilyen eszmetörténeti, stílustörténeti vagy
egy-egy korszak művészeti-irodalmi életére vonatkozó kérdésről.
 Önálló műelemzés készítése előre megadott szempont szerint.
 Különböző korstílusokat reprezentáló szövegek megértése, stílussajátságaik
fölismerése.
Cél
Az irodalom tanításának a 10. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
 tapasztalják meg témák, motívumok, élethelyzetek állandóságát és változását,
 morális kérdéseket meg tudjanak ítélni, vitatni,
 képesek legyenek az olvasott művekkel kapcsolatban önálló vélemény
kialakítására,
 tudják alkalmazni a tanult irodalmi fogalmakat a műértelmezés során,
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ismerjék fel az egyezéseket és eltéréseket a tárgyalt korszakok európai és magyar
irodalma között,
legyenek képesek egy-egy szerző alkotói portréjának megrajzolására,
tudjanak azonos műfajú műveket összehasonlítani,
képesek legyenek irodalmi alkotások alapján következtetések megfogalmazására
egyes korok életfelfogására, kultúrájára nézve.

Óraszámok
Heti 3 óra - összesen 111 óra
Tananyag
A barokk korszak irodalma (8 óra)
A barokk stílus. Pázmány Péter. Zrínyi
Miklós és a barokk eposz. A kuruc kor
költészete. Mikes Kelemen.
Az európai felvilágosodás irodalma (16 óra)
A
felvilágosodás.
Klasszicizmus
és
szentimentalizmus. A francia klasszicista
dráma, Moličre. Az angol próza – Defoe,
Swift. A francia felvilágosodás – Voltaire,
Rousseau. A német felvilágosodás – Goethe,
Schiller.
A felvilágosodás korának magyar irodalma
(20 óra)
Felvilágosodás Magyarországon. Bessenyei
György kulturális programja. Kazinczy
Ferenc. Csokonai Vitéz Mihály alkotói
portréja (filozófiai lírája, költészete a rokokó
és a szentimentalizmus jegyében). Berzsenyi
Dániel alkotói portréja (ódák, elégiák,
episztolák).
Katona József (6 óra)
A magyar színjátszás kezdetei. Katona
József. Bánk bán – műelemzés és értelmezés.
Romantika az európai irodalomban (16 óra)
A romantika. A német romantika –
Hoffmann, Heine. Az angol romantika –
Byron, Shelley, Keats. A francia romantika –
Victor Hugo. Az orosz romantika – Puskin.
A reformkorszak és a magyar romantika
irodalma (26 óra)
A reformkor irodalmi élete. Kölcsey Ferenc
alkotói portréja (lírája, értekező prózája).
Vörösmarty Mihály alkotói portréja (Csongor
és Tünde, Szózat, gondolati költemények,
költészete Világos után).

Művek, fogalmak
Részletek Pázmány és Mikes írásaiból; Zrínyi:
Szigeti veszedelem (részletek).
Fogalmak: barokk, körmondat, jeremiádok,
athleta Christi, fiktív levél.
Moličre egy drámája (pl. Tartuffe, A fösvény),
Voltaire: Candide, Goethe: Faust (részletek).
Fogalmak:
felvilágosodás,
klasszicizmus,
szentimentalizmus, helyzet- és jellemkomikum,
enciklopédia,
kaland-,
utazó-,
tézis-,
levélregény, drámai költemény.
Bessenyei: Magyarság, Kazinczy néhány
epigrammája,
Csokonai
Vitéz
Mihály:
Konstancinápoly, Az estve, Lilla-dalok, A
Magánossághoz, Dorottya (részletek), Berzsenyi
Dániel: A magyarokhoz (I. II., A közelítő tél,
Osztályrészem, Levéltöredék barátnémhoz.
Fogalmak: nyelvújítás, rokokó, komikus eposz,
szimultán verselés, idő- és értékszembesítő
verstípus, létösszegző vers, retorizáltság.
aszklepiadeszi-strófa
Katona József: Bánk bán

Hoffmann: Az arany virágcserép, Shelley, Keats
egy-egy ódája, Puskin: Anyegin.
Fogalmak: romantika, műfajkeveredés, románc,
verses regény, pátosz, byronizmus.
Kölcsey: Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi második
éneke, epigrammák, Nemzeti hagyományok és
Parainesis (részletek), Vörösmarty Mihály:
Csongor és Tünde, Szózat, A Guttenbergalbumba, Gondolatok a könyvtárban, Előszó, A
vén cigány.
Fogalmak: recenzió, oximoron, rapszódia,
románc
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Tananyag
Petőfi Sándor (14 óra)
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői,
műfajok és témák költészetében – népies
helyzetdalok, családi líra, tájköltészet, hitvesi
költészet,
forradalmi
látomásköltészet,
elbeszélő művei.
Év végi összefoglalás (3 óra)

Művek, fogalmak
A helység kalapácsa, Az apostol,
Petőfi- versek ( témánként 1-2 vers).
Fogalmak: népiesség, helyzetdal, stílusparódia,
,vátesz, látomásvers.

Összefoglalni a
teljesítményeket.

tanultakat,

értékelni

Év végi követelmények
 A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak
bemutatása.
 A feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának
tárgyszerű ismertetése.
 A megbeszélt művek értelmezésének világos összefoglalása.
 Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty költői portréja.
 Petőfi Sándor életművének ismerete.
Memoriter
Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább öt vers, egy-egy 20-25 soros
prózarészlet és két drámarészlet); az idézet célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő
alkalmazása szóban és írásban.

11. OSZTÁLY
Magyar nyelv
Belépő tevékenységformák
 Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és
magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben is.
 A szabatos, világos és hatásos nyelvi kifejezésmód, a teljes értékű szóbeli és
írásbeli kommunikáció érdekében megalapozott döntés nyelvhelyességi,
stilisztikai, retorikai kérdésekben.
 Kritikai és kreatív olvasással szakmai-tudományos, publicisztikai szövegek
metaforikus, metonimikus jelentésének feltárása, értelmezése.
 Szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli és írásos szövegek értékelésében a
szerkezeti és stiláris egység, a kifejtettség és információs gazdagság fölismerése,
értékelése.
 Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak
hangulatának,
stílusértékének,
nyelvrétegbeli
stiláris
különbségének
figyelembevételével.
 A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek fogalmi szintű megnevezése, e
tudásanyag önálló alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi
jelenségeinek megítélésében.
 Szakmai-tudományos,
publicisztikai,
közéleti,
szépirodalmi
szövegek
földolgozása, értelmezése, értékelése jelentéstani és stilisztikai szempontok
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érvényesítésével (szinonimitás, többértelműség, konkrét és átvitt jelentés;
szóképek, alakzatok, hangszimbolika, jóhangzás stb.).
A konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi művek üzenetének teljesebb
megértése.
Jelentéstani és stilisztikai tanulmányok hasznosítása az egyéni szókincs
gazdagításában, a témának, a címzettnek, a műfajnak megfelelő árnyalt
kifejezésmód továbbfejlesztésében.
A helyesírás értelmező, esztétikai szerepének megfigyelése különféle
szövegekben; e lehetőségek felhasználása saját szövegalkotásban.

Cél
A magyar nyelv tanításának a 11. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
 legyenek képesek a nyelvi jelek jelentésének meghatározására,
 tudjanak egynyelvű és kétnyelvű szótárakat használni,
 felismerjék a szavak hangalakja és jelentése közötti viszonyt,
 sajátítsák el az árnyalt nyelvhasználathoz szükséges stilisztikai ismereteket,
 tudják önállóan használni az erősítés eszközeit megnyilatkozásaik során,
 törekedjenek a stílusosságra, kerüljék a stílustalanságot,
 ismerjék meg a stiláris kötöttségeket ,
 legyenek tisztában az egyes stílusrétegek ismérveivel,
 képesek legyenek különböző stílusréteghez tartozó szövegműveket létrehozni,
 ismerjenek fel és értelmezzenek önállóan költői képeket és alakzatokat,
 fokozódjon érzékenységük a művészi nyelvhasználat, a szépirodalmi szövegek
iránt.
Óraszámok
Heti 1 óra - összesen 37 óra
Tananyag (témakörök, tartalmak)
Jelentéstan (4 óra)
A nyelvi jel jelentése. A szavak jelentésének
szerkezete – jelentésmező, denotatív és konnotatív jelentés. Motivált és motiválatlan
szavak. Hangalak és jelentés viszonya –
egyjelentésű
szó,
azonosalakúság,
többértelműség, rokon értelműség, hasonló
alakúság.
Nyelv és stílus (6 óra)
A stílus fogalma, jelentősége. Stíluselem,
stílushatás. Állandó és alkalmi stílusérték.
Stílusminősítés,
stílusárnyalat.
Expresszivitás,
az
erősítés
eszközei.
Stílusosság – stílustalanság.

Fejlesztési feladatok
Bemutatni a nyelvi forma–jelentés–valóság
hármasságának összefüggéseit. Gyakorolni a
jelentésszerkezet feltárását. Elsajátíttatni a
különböző szótárak használatát. Megismertetni a
szóhasználat jelentéstani alapjait. Kiemelni a
szavak használati kötöttségeit.

Az árnyalt nyelvhasználathoz szükséges
stilisztikai ismeretek elsajátítása. Felismertetni,
értelmezni, értékelni a stílusjelenségeket.
Láttatni, hogy a stílus a nyelvhasználó
attitűdjének
kifejeződése.
Kiemelni
az
expresszivitásra törekvés fontosságát, bemutatni,
milyen eszközei vannak az erősítésnek.
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Tananyag (témakörök, tartalmak)
A stílusrétegek (12 óra)
A stílusréteg fogalma. A társalgási stílus. A
hivatalos stílus – közéleti írásbeliség és
szóbeliség. A szónoki, előadói stílus. A
publicisztikai stílus. A tudományos és a
szakmai stílus.

Fejlesztési feladatok
Értelmezni a nyelvváltozatok és stílusrétegek
közötti
összefüggéseket.
Bemutatni
a
stílusrétegeket elkülönítő tényezőket. Különböző
stílusok
és
stílusrétegek
felismerésének
gyakorlása és alkalmazásuk. A tudásanyag
önálló alkalmazása más-más stílusú és műfajú
szövegek alkotására.
Nem irodalmi és szépirodalmi szövegek
stílusának összehasonlítása. A képszerűség és a
szövegelrendezés stílushatásának bemutatása.
Szóképek, képrendszerek, alakzatok felismerése,
értelmezése. Az átvitt jelentések feltárása. A
tanult ismeretek felhasználása az irodalmi
elemzések
során.
Szóképek,
alakzatok
használata a hétköznapi kommunikációban.

A szépirodalmi stílus (10 óra)
A művészi nyelvhasználat. A képszerűség
stíluseszközei, a szóképek: metafora,
hasonlat, metonímia. Allegória, szimbólum,
az összetett költői kép. A nyelvi elrendezés a
művészi nyelvhasználatban, az alakzatok:
ismétlés,
kihagyás,
felcserélés.
Hangszimbolika, hangalakzatok: alliteráció,
rím, áthajlás. Egyéb stíluseszközök a
szóhasználatban,
a
mondatés
szövegalkotásban: evokáció, archaizálás,
egyéni szóalkotás, tipográfia.
Szövegértés, szövegalkotás (3 óra)
Ismerkedés az érettségi feladattípusaival
Év végi összefoglalás (2 óra)
Összefoglalni a tanultakat, értékelni
teljesítményeket.

Év végi követelmények
 Szavak jelentésszerkezetének feltárása.
 Hangalak és jelentés viszonyának megállapítása.
 Tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és
magatartás váratlan, új kommunikációs helyzetben is.
 Szövegformálási, -szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítása.
 A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek felismerése, megnevezése,
alkalmazása.
 Új szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése.
 A helyesírás értelmező szerepének megfigyelése különféle műfajú szövegekben.
 A kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, stílusréteg kiválasztása.
 A képszerűség stíluseszközeinek felismerése.
 A szövegelrendezés stílushatásának ismerete.
 Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete.
Irodalom
Belépő tevékenységformák
 A hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének
megfigyelése.
 Művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok követésével.
 A magyar és az európai hagyományok és a modernség együtthatásának, egyedi
megjelenési formáinak észrevétele, megnevezése az életművekben, az egyes
alkotásokban.
 Irányzatok korszakolása, csoportosítása, jellemző vonások, jellegzetes
műalkotások társítása.
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Jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (érvényesülés,
szerelem, bűn–bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság stb.), személyiségdilemmák
felfogása, értelmezése, megvitatása.
Világlátási, társadalomkritikai, filozófiai hatások megfigyelése az életművekben,
egyes alkotásokban.
Értelmezési
alternatívák
mérlegelése,
összevetése,
a
különbségek
megfogalmazása.
Az értékek átrendeződésének, az értékválság folyamatának megfigyelése,
értelmezése.

Cél
Az irodalom tanításának a 11. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
 megismerkedjenek új regénytípusokkal, regényszerkezetekkel,
 figyeljék meg a hagyományos műfaji keretek átalakulását, lássák ennek okait,
 legyenek fogékonyak a művekben megfogalmazott filozófiai, erkölcsi kérdésekre,
tudják ezeket értelmezni, megvitatni, értékítéletet alkotni,
 tudjanak gondolatokról, véleményekről személyes állásfoglalást kialakítani,
 tudjanak önállóan alkalmazni erkölcsi, esztétikai, poétikai fogalmakat,
 képesek legyenek művek, szereplők adott szempontok szerinti összehasonlítására,
 tudjanak olvasmányokra tárgyszerűen, illetve személyes véleményt is kifejezve
reagálni,
 képesek legyenek tájékoztató, érvelő, esszé típusú szövegek létrehozására,
 képesek legyenek egy adott téma több nézőpontú értékelésére,
 ismerjenek fel és értelmezzenek önállóan költői képeket és alakzatokat.
Óraszámok
Heti 3 óra - összesen 111 óra
Művek, fogalmak
Toldi estéje, 5-6 vers (Letészem a lantot,
Visszatekintés, A lejtőn, Az örök zsidó,
Epilogus, Mindvégig), legalább két ballada
(Ágnes asszony, Szondi két apródja, Tengerihántás.
Fogalmak:
elégico-oda,
ballada,
többszólamúság,
szerepvers,
önmegszólító
verstípus,
Madách Imre (8 óra)
Madách: Az ember tragédiája.
Az ember tragédiája - műelemzés.
Fogalmak: verses dráma, drámai költemény
A realizmus irodalma (20 óra)
Stendhal: Vörös és fekete vagy Balzac: Goriot
A realizmus. A realista regény. Stendhal, apó; Gogol: A köpönyeg, Dosztojevszkij: Bűn
Balzac, Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij egy- és bűnhődés; Csehov egy drámája, Ibsen: A
egy műve vagy műrészlete. Csehov, Ibsen vadkacsa.
drámái.
Fogalmak:
Pozitivizmus,
realizmus,
karrierregény, regényciklus, hőstípus, groteszk,
eszmeregény analitikus regény, drámaiatlan
dráma,
analitikus
dráma,
naturalizmus,
tragikomédia;
Tananyag
Arany János (12 óra)
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői,
korszakok, műfajok és témák költészetében –
epikus művei, lírája, balladái.
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Művek, fogalmak
Jókai, Mikszáth, Móricz egy regénye és 2-3
Mikszáth illetve Móricz-novella
Fogalmak: objektív, és szubjektív elbeszélő,
irányregény, anekdota, karcolat, dzentri,
A líra átalakulása a 19. század második Néhány szimbolista és impresszionista lírai
felében (8 óra)
alkotás.
A szimbolizmus és impresszionizmus. Fogalmak: szimbolizmus, impresszionizmus,
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Rilke szecesszió, szimbólum, szinesztézia.
költészete.
Ady Endre (14 óra)
Tematikus válogatás, témánként 2-3 vers.
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői, Fogalmak: versciklus, kevert ritmusú vers,
korszakok, műfajok és témák költészetében. szerepvers, paradoxon.
Az életmű átfogó áttekintése.
Portrék a Nyugat első nemzedékéből (8 óra) Juhász Gyula és Tóth Árpád 2-3 verse;
Juhász Gyula, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes, Karinthy: Így írtok ti, Tanár úr kérem
Csáth Géza.
(részletek).
Fogalmak: paródia.
Tananyag
Portrék a magyar szépprózából ( 12 óra)
Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz
Zsigmond

Babits Mihály (12 óra)
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői,
korszakok, műfajok és témák költészetében.
Az életmű átfogó áttekintése.
Érettségi felkészülés (15 óra)
Szabadon felhasználható időkeret – ajánlott:
szövegértési feladatok gyakorlása, írásbeli és
szóbeli
szövegalkotás;
interkulturális
megközelítések;
témák,
motívumok
értelmezése.
Év végi összefoglalás (2 óra)

Jónás könyve; témánként 2-3 vers (Esti kérdés,
Húsvét előtt, Balázsolás, Jónás imája).
Fogalmak: archaizálás, parafrázis;

Összefoglalni, a
teljesítményeket.

tanultakat,

értékelni

Év végi követelmények
 A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak ismerete
(alkotók – művek).
 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.
 Adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai
alkotásról.
 Arany János, Ady Endre,Babits Mihály életművének ismerete.
 Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond írói portréjának bemutatása.
Memoriter
Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább öt vers a tanultakból, egy-egy 20-25
soros epikai és drámarészlet); az idézetek célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő
alkalmazása szóban és írásban.
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12. OSZTÁLY
Magyar nyelv
Belépő tevékenységformák
 Az egyéni, a nyilvános, a közéleti és a tömegkommunikációra vonatkozó
ismeretek összefoglalása és alkalmazása a nyelvhasználatban minden
beszédhelyzetben.
 Kommunikatív szempontok tudatos alkalmazása a különféle szövegek
elemzésében, értékelésében.
 Kritikai érzék különféle műfajú és témájú szövegek magvasságának,
koherenciájának, szerkezeti és stiláris minőségének mérlegelő értékelésében.
 Nyelvészeti szakszövegek olvasása, földolgozása, ismeretanyaguk beépítése a
tanult anyagba.
 Példák gyűjtése a magyar nyelvre, illetőleg a tanult idegen nyelvre specifikusan
jellemző és a mindkettőben megjelenő jelenségekre (például egyeztetés, illetőleg
határozott és határozatlan igeragozás).
 Gyakorlottság az értekezés és esszé írásában megfelelő helyesírással,
nyelvhelyességgel, szabatos és egyéni stílusban.
 A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő hiteles, lényegre törő szóbeli
előadás különféle közlésformákban (ismertetés, összehasonlítás, kifejtés,
összegezés).
 Általános nyelvészeti ismeretek felhasználása a nyelvszemlélet tudatosításában, a
konkrét nyelvi jelenségek helyes megítélésében.
 Nyelvművelő kérdések szakszerű megválaszolása.
 A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában felelős magatartás a
magyar nyelv értékeinek őrzésében, aktív védelmében.
 A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban és az egyén életében
betöltött szerepéről tanultak áttekintésével fölkészülés az érettségire és a
továbbtanulásra.
Cél
A magyar nyelv tanításának a 12. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
 ismerjék fel a nyelv szerepét a gondolkodásban, kultúrában, megismerésben,
 bírjanak kellő tájékozottsággal a magyar nyelv helyéről a világ nyelvei között,
 rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, a
mai magyar nyelvállapot legfőbb kérdéseiről,
 legyenek tudatában, hogy a nyelv jelen állapota nyelvtörténeti fejlődés eredménye,
 legyenek tisztában a szinkrónia és diakrónia fogalmával,
 tudják összekapcsolni a magyar nyelv történeti korszakairól szerzett tudást az
irodalmi tanulmányaikkal,
 tanúsítsanak felelős magatartást a nyelv értékeinek védelmében,
 legyenek felkészültek az érettségi vizsgára.
Óraszámok
Heti 1 óra - összesen 32 óra
Tananyag (témakörök, tartalmak)

Fejlesztési feladatok
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Tananyag (témakörök, tartalmak)
Általános nyelvi ismeretek (4 óra)
Nyelv és gondolkodás. Nyelv és megismerés.
Nyelv és kultúra. A nyelvek eredete,
nyelvcsaládok. A nyelvtípusok. A magyar
nyelv helye. Az írás története
A magyar nyelv története (11 óra)
Diakrónia és szinkrónia. A magyar nyelv
eredete,
rokonsága,
a
nyelvrokonság
bizonyítékai. Nyelvtörténeti korszakaink.
Nyelvemlékeink mint a nyelvtörténet
forrásai. Változások a hangállományban,
szókészletben, nyelvtani rendszerben. A
jelentésváltozások. A nyelvújítás.
Nyelv és társadalom (2 óra)
A nyelvművelésről. Fejlődési irányok,
változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi
divatjelenségek. A határon túli magyar
nyelvhasználat.

Fejlesztési feladatok
Tudatosítani, hogy a nyelv az emberi lét egyik
legmeghatározóbb eszköze, eleme, egyúttal
összetartó erő, kapocs. Láttatni a nyelv szerepét
a gondolkodásban, megismerésben, kultúrában.

Felismertetni, hogy a változás és állandóság
egyszerre jellemző a nyelvre. Nyelvtörténeti
korszakokról szerzett tudás összekapcsolása az
irodalmi, történelmi tanulmányokkal. Felhívni a
figyelmet a divatos, de tudománytalan
nyelvrokonítások
megalapozatlanságára.
Megmutatni a nyelvújítás művelődéstörténeti
szerepét, fontosságát.
Megfigyeltetni, hogy az információs társadalom
milyen hatással van a nyelvhasználatra. Felelős
magatartást kialakítani a magyar nyelv
értékeinek megőrzése érdekében. Rámutatni a
nyelvközösség helyzete és nyelvhasználata
közötti összefüggésre. Láttatni a nyelvi kultúra
társadalmi jelentőségét, az anyanyelv szerepét a
kisebbségek identitásának megőrzésében.
A nyelvi ismeretek rendszerezése.
Szövegformálás, szövegalkotás, szóbeli és
Készüljünk az érettségire! (15 óra)
írásbeli
megnyilatkozások,
szövegértés
A
középiskolai
anyag
áttekintése, gyakorlása.
rendszerezése; az anyanyelvi ismeretek
összefoglalása
a
témaköröknek
és
kompetenciáknak megfelelően. Kiemelt
témakörök:
kommunikáció,
szövegtan,
retorika.
Év végi követelmények
 Nagyobb nyelvcsaládok, főbb nyelvtípusok ismerete.
 A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal.
 Tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, történetének főbb szakaszairól.
 Nyelvemlékeink – a tihanyi apátság alapítólevele; Halotti beszéd; Ómagyar Máriasiralom – főbb jellemzőinek ismerete.
 A nyelvújítás mibenlétének, jelentőségének bemutatása.
 A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő szóbeli előadás, ismertetés,
valamint értekezés, esszé írása.
Irodalom
Belépő tevékenységformák
 Az irodalom létformáját figyelembe vevő olvasói magatartás, érzelmi és értelmi
érvekkel
alátámasztott
véleményformálás,
a
vélemény
tárgyszerű
megfogalmazása.
 Irodalomelméleti szakszövegek olvasása, földolgozása, ismeretanyaguk beépítése
a tanult anyagba.
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Adott vagy önállóan megnevezett probléma többoldalú megközelítése,
földolgozása a tárgyalási szempontok sokfélesége közötti mérlegelés, a döntés
indoklása.
A továbbtanulásra való fölkészülésként egyéni kutatómunka alapján nagyobb
lélegzetű dolgozat megírása: a könyvtárhasználat, szakszerű anyaggyűjtés,
rendezés, kidolgozás, forrásjelölés tudásanyagának hasznosításával.
Önálló tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például antológiákban, az
irodalmi ismeretterjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a
televíziós, a filmes adaptáció néhány kérdésében.
Erkölcsi dilemma, irodalmi élmény értelmezéséhez, megvitatásához érvek
felkutatása, válogatása, értékelése.
Műnemi, poétikai stb. fogalmak változó jelentésének megfigyelése, bizonyítása a
műnek, témának és a kontextusnak megfelelő alkalmazással.
A művészeti ágak (irodalom, zene, építészet, képzőművészet, színház, film)
kölcsönhatásának bemutatása példákkal.
Néhány szerző (például József Attila, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály)
utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs
irodalomban, művészetben.
Önálló tájékozódásra törekvés a kortárs kultúrában.
Tájékozódás a régió, a település kulturális, irodalmi hagyományaiban a helyi
kultúraközvetítő intézmények körében.

Cél
Az irodalom tanításának a 12. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók
 figyeljék meg a szépirodalom nyelvének változását jelző jelenségeket,
 bővítsék elemzési jártasságukat,
 képesek legyenek következtetések megfogalmazására az újonnan olvasott művek
egyedi stílusbeli jellemzőiből,
 tudjanak különböző korokban keletkezett alkotásokat tematikai, poétikai
szempontok szerint összevetni, történeti változásaikat vizsgálni,
 tudják összehasonlítani egy korszak több művészeti ágának sajátosságait,
 ismerjék fel, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg változó
hagyomány,
 legyenek nyitottak az irodalom határterületei iránt,
 érdeklődését felkeltse a kortárs magyar, határon túli és világirodalom iránt,
 legyenek felkészültek az érettségi vizsgára.
Óraszámok
Heti 3 - összesen 96 óra
Tananyag
Kosztolányi Dezső (12 óra)
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői,
korszakok, műfajok és témák költészetében.
Az életmű átfogó áttekintése.

Művek, fogalmak
Édes Anna; 2-3 novella, néhány vers a témákhoz
(A szegény kisgyermek panaszai; Boldog,
szomorú dal; Számadás; Hajnali részegség,
Halotti beszéd, Marcus Aurelius).
Fogalmak: szereplíra, versfüzér,
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Tananyag
Művek, fogalmak
Az avantgárd (3 óra)
Néhány mű, ill. részlet pl. Apollinaire,
Az avantgárd mozgalom. Főbb irányzatai. Majakovszkij, Kassák Lajos írásaiból; részletek
Avantgárd Magyarországon.
avantgárd irányzatok manifesztumaiból.
Fogalmak:
avantgárd,
futurizmus,
expresszionizmus, szürrealizmus, dada, képvers,
szabad vers
A
20.
század
első
felének Néhány mű, ill. részlet pl. Kafka, Thomas Mann,
világirodalma (9 óra)
Bulgakov, Hemingway, Garcia Lorca, Brecht,
Néhány
alkotó
művein
keresztül Beckett, Dürrenmatt …művei
keresztmetszetet adni a korszak lírájáról, Fogalmak: családregény, nevelődési regény,
epikájáról, drámájáról. Thomas Mann, Franz esszéregény, abszurd, parabola, objektív idő,
Kafka, Mihail Bulgakov, Ernest Hemingway, szubjektív idő, polifónia, egzisztencializmus,
Albert Camus, Bertolt Brecht, Garcia Lorca. epikus dráma, epikus színház.
József Attila (12 óra)
Tematikus válogatásban 10-12 vers, köztük:
Életpályája, a pályakép főbb jellemzői, Tiszta szívvel, Külvárosi éj, Téli éjszaka, Elégia,
korszakok, műfajok és témák költészetében. Óda, Reménytelenül, A Dunánál, Karóval jöttél,
Az életmű átfogó áttekintése.
Tudod, hogy nincs bocsánat.
Fogalmak: síkváltás, komplex kép, archetípus,
önmegszólító vers.
A két világháború közötti magyar Szabó Lőrinc 2-3 verse; Németh László 1-2
irodalom (12 óra)
esszéje; Illyés Gyula 1-2 verse, Puszták népe
Művelődés és szellemi élet. Szabó Lőrinc (részlet); Márai egy műve, pl. Egy polgár
lírája. Németh László esszéi, regényei. Illyés vallomásai; Radnóti Miklós 5-6 verse.
Gyula költészete, prózája. Márai Sándor Fogalmak: szociográfia, népi-urbánus vita,
szépprózája, Radnóti Miklós lírája.
szonettciklus, ekloga, idill, bukolika.
A 20. század második felének magyar Művek, műrészletek a kortárs hazai és határon
irodalma – Kortárs magyar irodalom (16 óra) túli magyar irodalomból, legalább három
Néhány
alkotó
művein
keresztül szerzőtől, pl. Nagy László, Nemes Nagy Ágnes,
keresztmetszetet adni a korszak lírájáról, Szilágyi Domokos, Vas István, Tandori Dezső
epikájáról. Például Weöres Sándor, Pilinszky és mások.(Két-három vers, egy esszé vagy más
János, Nagy László lírája; Déry Tibor, prózarészlet.) Legalább egy regény és egy dráma
Örkény István, Ottlik Géza szépprózája. a 20. század második felének magyar
Kitekintés a határon túli magyar irodalomra – irodalmából
Sütő András, Kányádi Sándor, Szilágyi
Domokos. A kortárs magyar irodalomból –
pl. Baka István, Kertész Imre, Esterházy Péter,
Nádas Péter….
A 20. század második felének világirodalma Legalább egy regény és egy dráma.
(6 óra)
Fogalmak: abszurd dráma, mítosz, utópia,
Néhány alkotó egy-egy művén keresztül posztmodern.
keresztmetszetet adni a korszak epikájáról,
drámájáról. Pl.: Garcia Marquez, Golding,
Orwell, Szolzsenyicin, Hrabal, Kundera;
Beckett, Dürrenmatt, Arthur Miller.
Érettségire készülés – összefoglalás (26 óra) Szabad válogatás az eddig nem elemzett
Az
érettségi
vizsga
ismeretköreinek, művekből.
vizsgakövetelményeinek
megfelelő Az irodalom határterületei.
rendszerezés, összefoglalás a megadott
kompetenciák alapján.
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Év végi követelmények
 Az avantgárd irányzatok néhány jellemző jegyének ismerete.
 Kosztolányi Dezső, József Attila életművének ismerete.
 Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Pilinszky János költői portréjának bemutatása.
 Világlátás és kifejezésmód Illyés Gyula, Németh László, Örkény István
művészetében.
 Ismeretek a kortárs magyar irodalomról.
 A 20. századi világirodalom tematikai, formabeli változatosságának bemutatása
néhány szerzőn keresztül.
 Nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása.
 Adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai
alkotásról.
Memoriter
Teljes művek és részletek szöveghű felidézése (legalább öt vers, egy-egy 20-25 soros
prózarészlet és két drámarészlet); az idézet célnak és szövegkörnyezetnek megfelelő
alkalmazása szóban és írásban.
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TÖRTÉNELEM
Helyi tanterve
Célok és feladatok
A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre
épülnek
A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos pozitív személyiségvonás
kifejlesztésében, tudatosításában. A történelmi eseményekben résztvevők tetteinek ismerete,
viselkedésük, döntéseik és cselekedeteik motívumainak megértése olyan kulcskompetenciák
kialakulását teszik lehetővé, amelyek által az egyén mint társas lény és állampolgár
megtalálhatja helyét a társadalomban. A múltból a jelenbe vezető utak feltárása pedig segít a
jelenkor politikai, gazdasági, társadalmi jelenségeinek megértésében. A történelem és a hozzá
kapcsolódó műveltségterületek moduljainak feladata, hogy e célok eléréséhez a szükséges
tartalmat közvetítsék.
Ehhez a történelem és a társadalmi ismeretek elsajátításának olyan körülményeit kell
megteremtenünk, ahol a tudás megszerzésének módja örömöt jelent a diákok számára. A
történelem, a társadalom, megismerésében növekvő szerepet kell kapnia a média modern
eszközeinek. A tanulók tudása ne szűköljön le pusztán a tények ismeretére, hanem mindez
problémaérzékenységgel, a tudás bővítésének igényével, az önálló tanulási, tájékozódási
módszerek ismeretével is együtt járjon. Csak így alakulhat ki az iskolai tanulmányokon
túlmutató pozitív viszony a társadalomtudományokhoz. A történelem eseményei és a
személyiségek tettei, a művelődéstörténet megismertetése közben mód nyílik az egyes
korokban érvényre jutó értékrendek vizsgálatára, az erkölcsi kategóriák változásának,
érvényesülésének vagy kiüresedésének bemutatására.
A múlt sorskérdéseiben mai életünk problémái is megjelenhetnek. Elemzésük, megértésük
megerősítheti az egyént a társadalomért, a kisebb közösségekért, az önmagáért vállalt felelős
magatartásban. Mindennek feltétele olyan kritikai szemléletmód fejlesztése, amelynek
segítségével a jelenben és a múltban is képes a lehetséges az alternatívák meglátására és
értékelésére.
Kiemelt fejlesztési feladatok
Hon- és népismeret
Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző
sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a
kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők,
sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét,
mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és
közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a
városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. Fontos feladat a harmonikus kapcsolat
elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a nemzettudat megalapozása, a nemzeti
önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől elválaszthatatlan módon a hazánkban és
szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, történelmének,
hagyományainak megbecsülése. A Nat a fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi,
kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, ápolására, az ezekért végzett
egyéni és közösségi tevékenységre ösztönzi.
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Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra
Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió
kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika
szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel.
Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Tanulóinkat iskolás éveik alatt
is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birtokában meg
tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy európai
identitásuk megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák
iránt is.
A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású
eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák,
vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális
problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről.
Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási
lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy
közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének,
boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a
civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség életében és/vagy a politikai
életben. Olyan részvétel, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak
kölcsönös betartása, az erőszakmentesség jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia
értékeinek tisztelete vezérel. A Magyar Köztársaság közoktatási rendszerének tehát egyik
alapvető feladata olyan formális, nem formális és informális tanulási lehetőségek biztosítása,
amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. Az aktív állampolgári léthez
ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. A megfelelő
ismeretek az Ember és társadalom műveltségi területre koncentrálódnak, a képességek,
értékorientációk, beállítódások fejlődéséhez az iskolai tanulás teljes folyamata és az iskolai
élet teremthet lehetőségeket. Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek
(pl. a társadalmi viszonyrendszerek felismerésének képessége, az egyenlő bánásmódhoz való
jog felismerésének képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius segítségnyújtás, az
együttműködés képessége), értékorientációk, beállítódások (pl. felelősség, autonóm cselekvés,
megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) elsajátítását döntően a tanulók
aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az iskolai élet
demokratikus gyakorlata biztosíthatja.
Fejlesztési követelmények
A gimnáziumi történelemtanítás a forráskezelés készségeinek fejlesztésében jelentősen túllép
az általános iskolai szinten. A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulóknak ismerniük kell a
különböző fajtájú elsődleges és másodlagos források kezelésének, elemzésének
alapszabályait, a tudományos anyaggyűjtés elemeit. Alapkövetelmény a tájékozódás készsége
könyvtárakban, kézikönyvekben, lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjesztő folyóiratokban.
Járatosnak kell lenniük az internetes keresőprogramok és a történelem továbbá
társtudományai anyagát hordozó CD-ROM-ok kezelésében.
A történelmi-társadalmi jelenségek ok-okozati viszonyai mindig összetettek. Miközben az
oksági viszonyok felismertetésével igényt ébresztünk a történelmi jelenségek elrendezésére, a
diákoknak tudniuk kell, hogy a történelemben nagyon ritkák az egyértelmű összefüggések.
Okok és következmények bonyolult hálójában kell bemutatniuk és értelmezniük az egyének
és csoportok indítékait, választási lehetőségeit és kényszereit is. Mindennek feltétele az adott
történelmi-társadalmi helyzet lényeges és lényegtelen jelenségeinek elhatárolása. Kívánatos,
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hogy az egyén felelősséggel viszonyuljon a köz ügyeihez. Ezt a beállítódást erősítheti a
történelemtanítás azzal, ha a reális képet alakít ki a fiatalokban az egyének és csoportok
szerepéről az események alakulásában.
Az ismeretszerzési és -feldolgozási képességek formálása elválaszthatatlan a
kifejezőképességek fejlesztésétől. A történelmi tanulmányaik során a diákoknak el kell
jutniuk az események elbeszélésétől, az elsődleges és másodlagos források pontos tartalmi
ismertetésétől, gondolatmenetük adatokkal és nevekkel együtt történő felidézésétől a
beszámolók és kiselőadások élvezhető, követhető megtartásáig, a problémafelvetés,
magyarázat, fejtegetés, következtetés, érvelés szóbeli formáinak gyakorlati alkalmazásáig.
Megfelelően alkalmazva a történelem és a társtudományok legfontosabb fogalmait és
szakkifejezéseit.
Szóbeli, vagy írásbeli feladatok elvégzésekor törekedjenek a téma, probléma tömör,
egyértelmű megfogalmazására, megoldására. A diákok ismerjék a vázlat- és a felelettervkészítés, a kivonatolás és jegyzetelés (élőszóban vagy hangfelvételről elhangzó előadásról,
magyarázatról, fejtegetésről), a táblázatkészítés technikáit, illetve a szövegszerkesztő
programok alkalmazását.
A képi kifejezés módszerei közül a középiskolában lehetőséget kell adnunk diagramok,
grafikonok elkészítésére, elemzésére, képi ismerethordozók gyűjtésére, válogatására, esetleg
készítésére (fénykép, videofelvétel).
Fontos feladat az időben való tájékozódás képességének és készségének fejlesztése.
Bármelyik történelmi esemény megismeréséről is van szó, a megértés alapvető feltétele, hogy
tanulók lássák egységben a topográfiai és a kronológiai adatokat. A diákoknak tudniuk kell az
események sorrendjét, fel kell ismerniük az egyidőben zajló eseményeket. Tudniuk kell a
legfontosabb évszámokat. Nem okozhat nehézséget számukra az egyszerű kronológiai
táblázatok elkészítése, kronológiai munkák használata.
Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is. A történelmi
térképek olvasása, a terület és távolság kiszámítása és becslése, egyszerűbb térképvázlat
önálló megrajzolása készség szintű tudássá kell, hogy váljon. A diákoknak fel kell ismerniük
a történelmi tér változásait. A legfontosabb történelmi helyeket el kell helyezniük vaktérképen
is. Képessé kell válniuk a történelmi és földrajzi térképek összekapcsolására, a történelem
eseményeinek és a természeti feltételek viszonyának érzékeltetésére. Mindezek gyakorlása
során alkalmat kell teremteni az ökológiai szemléletmód kialakítására is a történelmi
jelenségek értelmezésében.

9. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Lényegkiemelés megadott szempontok szerint.
Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek összehasonlítása.
Tudományos ismeretterjesztő szöveg lényegének kiemelése, tartalmi összehasonlítása egyéb
ismeretforrásokkal.
Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratok repertóriumaiban és az Internet
valamely magyar nyelvű keresőprogramjában.
Ellentétes nézetek összehasonlítása és megvitatása az őstörténet, az ókor és a középkor
kutatásával kapcsolatban.
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Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával.
Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások
szövegében; az eltérések okainak vizsgálata.
Másodlagos forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése tanári
rávezetéssel.
Jegyzetkészítés kb. 5-6 percnyi normál beszédtempójú előadásrészletről.
Kivonat készítése rövidebb (4-5 oldal) tudományos-ismeretterjesztő szövegrészletről,
feleletterv készítése megadott témáról.
Kifejezőképességek
Híres ókori és középkori tárgyi emlékek felismerése, azok bemutatása élőszóban.
A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott ős-, ó- és kora középkori
jelenségekben, folyamatokban.
Vitaindítók tartása adott témáról tanári útmutatás alapján.
Szóbeli ismertető (felelet, kiselőadás) tartása előzetes vázlatkészítéssel.
Előre megadott álláspontok képviselete egyes történelmi kérdések megvitatása során.
Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági- és társadalomtörténeti adatok bemutatásához.
Kiemelkedő történelmi személyiségeik döntéseinek értékelése.
Tájékozódás időben
A keresztény időszámítás összehasonlítása az egyiptomi, a görög, a római és az iszlám
időszámítással.
A magyar őstörténet, a vándorlás és a honfoglalás eseményeinek hozzárendelése az
egyetemes vagy az európai történelem nagy korszakaihoz.
Időrendi táblázat készítése.
Tájékozódás térben
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása történelmi és földrajzi
térképlapok egymás mellé illesztésével, a szaktanár útmutatása alapján.
Történelmi helyek megkeresése mai helyzetet tükröző térképeken.
Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről.
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
Az őskor és az ókoriBevezetés a történelembe.
Kelet
Az emberré válás folyamata.
Az élelemtermelés kialakulása.
Az ősi hiedelemvilág.
A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína).
Városállamok és birodalmak.
Vallás és kultúra az ókori Keleten.
Kronológia:
A homo sapiens megjelenése, az élelemtermelés kezdetei. Kr e 3000 körül,
Kr e XVIII. sz, Kr e X. sz, Kr e 525
Személyek:
Kheopsz, Hammurapi, II. Ramszesz, Dávid, Salamon, I. Dareiosz, Xerxész,
Buddha, Si Huang-ti, Konfuciusz.
Fogalmak:
homo sapiens, őskőkor, újkőkor, mágia, rézkor, bronzkor, vaskor,
despotizmus, politeizmus, monoteizmus, biblia, állam, hieroglifa, vallási
dualizmus, kaszt, buddhizmus, brahmanizmus.
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Topográfia:
Rudabánya, Vértesszőlős, Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina,
Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Türosz, Judea, Izrael,
Jeruzsálem.
Az ókori Görögország A krétai és a mükénéi kultúra.
A polisz.
A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma.
A spártai állam.
A görög–perzsa háborúk.
Piac, pénz, kereskedelem a görög világban.
Athén és Spárta párharca.
A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok.
Nagy Sándor birodalma.
A hellenizmus.

Az ókori Róma

Kronológia:
Kr.e. XIII. sz, Kr.e. 776, Kr.e. 621, Kr.e. 594, Kr.e. 508, Kr.e. 490, Kr.e.
480, Kr.e. 431–404, Kr.e. 336–323.
Személyek:
Szolón,
Peiszisztratosz,
Kleiszthenész,
Miltiadész,
Leonidasz,
Themisztoklész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész,
Szókratész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor,.
Fogalmak:
polisz, arisztokrácia, arkhón, démosz, türannisz, eklészia, esküdtbíróság,
demokrácia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus.
Topográfia:
Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, Spárta,
Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria.
Róma városállamból birodalommá válik.
A köztársaság virágkora és válsága.
Az egyeduralom kialakulása.
A császárkor.
Társadalom, államszervezet, hadsereg.
Róma és a provinciák.
A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog.
A mindennapi élet.
A kereszténység kialakulása és elterjedése.
A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.
Kronológia:
Kr.e. 753, Kr.e. 510, Kr.e. 367, Kr.e. 287, Kr.e. 264–241, Kr.e. 218–201,
Kr.e. 168, Kr.e. 48, Kr.e. 31, 212, 313, 395, 476
Személyek:
Hannibal, Cornelius Scipio, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Spartacus,
Ciceró, Pompeius, Caesar, Antonius, Augustus, Traianus, Hadrianus,
Diocletianus, Názáreti Jézus, Pál, Constantinus, Attila, Lívius, Tacitus,
Plutarkhosz.
Fogalmak:
patrícius, plebejus, cliens, consul, senatus, dictator, néptribunus, censor,
provincia, senatori rend, lovagrend, triumvirátus, principatus, limes, legio,
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colonus, dominatus, zsinagóga, diaszpóra, apostol, egyház, püspök, zsinat.
Topográfia:
Róma, Karthágó, Cannae, Záma, Hispania, Gallia, Actium, Dacia,
Pannónia, Jeruzsálem, Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria.
A korai feudalizmusA Frank Birodalom kialakulása.
története Európában A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése.
A feudális gazdasági-társadalmi rend kialakulása.
A Bizánci Birodalom fejlődése.
Az iszlám és az arab világ.
Az államalapítások kora Észak, Közép- és Kelet-Európában.

Mindennapi
életmódtörténet

Évszámok:
622, 732, 800, 843, 962, 1054.
Személyek:
Klodvig, Martell Károly, Kis Pippin, Karolingok, Nagy Károly, Szent
Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I. (Nagy) Ottó, Mohamed,
Topográfia:
Poitiers, Aachen, Konstantinápoly, Egyházi (Pápai) Állam, Kijev, Mekka,
Cordoba, Bagdad.
Fogalmak:
gróf-grófság-őrgrófság, ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa,
szerzetes, kolostor, bencés rend, szkizma, hűbérbirtok, jobbágy, robot,
allódium, iszlám, Korán, kalifa.
élet,A tanév során az alábbi témák közül legalább kettőt kötelező feldolgozni.
Az ember és a természet kapcsolata a mítoszokban.
Tömegszórakoztatás az ókorban.
A család az ókori kultúrákban.
Az iskola az ókorban.
Eltérő elméletek, mítoszok a magyarság őstörténetéről.

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. Tudjanak anyagot gyűjteni az iskolai könyvtárban
és kisebb közkönyvtárakban tanári és könyvtárosi segítséggel megadott egyszerű témákhoz.
Legyenek képesek egyszerű elbeszélő források kritikai elemzésére tanári irányítással, valós
tartalmuk és belső ellentmondásaik felismerésére. Legyenek képesek 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.
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10. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása ellentétes felfogású
forrásrészletek összehasonlítása.
Annak felismerése, hogy a kortárs milyen információk birtokában dönthetett, milyen
folyamatok maradhattak, s maradtak is rejtve előtte (gazdasági folyamatok, éghajlati
változások stb.).
Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján.
A jegyzetek felhasználásával egy-kétoldalas kiselőadások készítése.
Tanári útmutatással szakirodalom (könyvek, folyóiratok) felhasználásával kisebb (3–6
oldalas) tanulmány készítése.
Kifejezőképességek
A középkor és a kora újkor jelentős személyiségei életútjának bemutatása.
Az élethelyzetek értékelése történeti válaszutaknál és nehéz döntéseknél.
A korszakra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata.
Írásművek készítése történeti témákról segédeszközök nélkül vagy azok felhasználásával, a
középkor és a kora újkor témáiból, meghatározott terjedelemben (15–30 sor stb.).
Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak
stb.) ötvözésével.
Tájékozódás időben
A változás felismerése a történelemben, elemzése konkrét történelmi példákon Az induktív és
deduktív érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban.
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása.
Tájékozódás térben
A térben és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése, időrendi táblázatok és
térképek összehasonlítása.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítása történelmi és földrajzi
térképek alapján, szaktanári segítséggel (pl.: ásványkincsek – bányavárosok).
Az évfolyam topográfiai adatainak, folyamatainak, jelenségeinek megmutatása a mai
viszonyokat tükröző térképeken.
TÉMAKÖRÖK
A
magyar
története
államalapításig

TARTALMAK
népBevezetés a magyar őstörténet kutatásba.
azA magyar nép őstörténete és vándorlása.
A honfoglalástól az államalapításig.
Géza fejedelem és István király életműve.
Évszámok:
896, 955, 973, 997–1000–1038.
Személyek:
Álmos, Árpád, I. István király, Géza fejedelem, Koppány, Imre herceg,
Szent Gellért püspök.
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Topográfia:
Magna Hungaria, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg,
Pannonhalma, Esztergom.
Fogalmak:
nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség tözs, székely, kalandozások,
szeniorátus, vármegye, ispán, tized.
Az érett középkor

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

Kronológia:
1066, 1095, 1122, 1215, 1302, 1278
Személyek:
I. (Hódító) Vilmos,VII. Gergely, IV. Henrik, III. Ince, IV. (Szép) Fülöp,
Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás.
Fogalmak:
Királyi udvar, kamara, kancellária, invesztitúra, kiközösítés, zarándok,
ereklye, keresztes hadjáratok, inkvizíció, eretnekség, kolduló rendek, városi
önkormányzat, nyomásos gazdálkodás, hospes, céh, skolasztika, egyetem,
lovagi kultúra, romanika, gótika.
Topográfia:
Szentföld, Genova, Velence, Flandria, Champagne, Párizs, Oxford,
Cambridge, Hanza városok, a levantei kereskedelem útvonala.
Az
Árpád-háziAz új rend megszilárdítása - társadalmi változások a XI. században.
Szent László és Könyves Kálmán.
királyok kora
III. Béla kora.
Az Aranybulla és a tatárjárás. II. András és IV. Béla kora.
Gazdasági
és
társadalmi
változások
a
XIII.
században.
Az Árpád-kori kultúra.

A késő középkor

Kronológia:
1077–95, 1095–1116, 1172–1196, 1205–1235, 1222, 1235–70, 1241–42,
1301
Személyek:
I. András, I. László, Könyves Kálmán, III. Béla, Anonymus, II. András, IV.
Béla, Kézai Simon,
Fogalmak:
várnépek, várjobbágyok, hiteleshely, bán, vajda, nádor, Szent Korona,
regálé, serviens, bandérium, báró, nemes, Aranybulla, familiaritás,
székelyek, szászok, kunok
Topográfia:
Fehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség, Muhi,
Buda.
Nyugat-Európa
válsága
(éhínség,
járványok,
háborúk).
Itália,
a
humanizmus
és
a
reneszánsz.
Az angol, francia és a spanyol rendi monarchia felemelkedése.
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A német császárság és a pápaság hanyatlása.
A közép- és kelet-európai régió államai.
Az Oszmán Birodalom terjeszkedése.
Kronológia:
1337–1453, 1356, 1389, 1410, 1415, 1453
Személyek:
Lorenzo Medici, Machiavelli, Jeanne d'Arc, VII. (Tudor) Henrik, IV.
(Luxemburg) Károly, Husz János, Gutenberg, III. Iván, II. Mohamed,
Aragóniai Ferdinánd, Kasztíliai Izabella.
Fogalmak:
rendiség, reneszánsz, humanizmus, husziták, szultán, szpáhi, janicsár,
reconquista.
Topográfia:
Firenze, Milánó, Kasztília, Aragónia, Svájc, Prága, Rigómező,
Magyarország
aKároly Róbert és Nagy Lajos
XIV–XV. században Társadalmi változások. Népesség és természeti környezet.
Luxemburgi Zsigmond kora.
Védekezés az oszmán-török terjeszkedés ellen. Hunyadi János.
Hunyadi Mátyás uralkodása. A központosítás kísérlete.
Életformák a XV. századi Magyarországon.
Kultúra és művelődés.
Kronológia:
1308–42, 1342-82, 1351, 1387–1437, 1396, 1443–44, 1444, 1448, 1456,
1458-90,
Személyek:
Csák Máté, Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, I. Ulászló,
Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, V. László, Vitéz János, Kinizsi Pál,
Antonio Bonfini,
Fogalmak:
harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék,
pallosjog, főnemes, köznemes, kilenced, ősiség, végvári rendszer,
kormányzó, füstpénz, rendkívüli hadiadó, fekete sereg, Corvina.
Topográfia:
Temesvár, Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya, Visegrád,
Havasalföld, Moldva, Kassa, Nikápoly, Nándorfehérvár, Szilézia, Bécs.
Kora újkor (1490–A nagy földrajzi felfedezések és következményei: az európai és Európán
kívüli kultúrák találkozása, a gyarmatosítás.
1721)
Az atlanti hatalmak felemelkedése. A modern világgazdasági rendszer
kialakulásának kezdetei.
Reformáció és katolikus megújulás. A barokk.
Az abszolutizmus. A modern állam kialakulása.
A hatalmi viszonyok átrendeződése Európában: a francia hegemónia
kísérlete.
Háborúk és hadseregek a kora újkorban.
Az angol forradalom. A parlamentáris monarchia kialakulása.
A tudományos világkép átalakulása.
Kronológia:
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1492, 1517, 1588, 1618–48, 1640–49, 1689, 1701–1714
Személyek:
Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin,
Kopernikusz, Galilei, I. Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV.
Lajos, Colbert, Nagy Péter
Fogalmak:
gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem, abszolutizmus,
reformáció, protestáns, evangélikus, református, unitárius, ellenreformáció,
jezsuiták, manufaktúra, anglikán, monopólium, puritán, Jognyilatkozat,
merkantilizmus
Topográfia:
Genf, Németalföld, Antwerpen, London, Versailles, portugál és spanyol
gyarmatok
Mindennapi
élet,A tanév során az alábbi témák közül legalább kettőt kötelező
feldolgozni. Érdekérvényesítés és érdekvédelem a középkorban
életmódtörténet
(kommunák, céhek, egyetemek). Éghajlat és történelem (pl. az ún. kis
jégkorszak hatása). Bűn és bűnüldözés a középkorban. A kora újkori
állam fejlődés sajátosságai: az abszolutizmus.
A továbbhaladás feltételei
A tanulók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb középkori és kora újkori tárgyi
emlékeket, legyenek képesek azokat értelmezni élőszóban vagy írásban. Képesek legyenek a
források és a tankönyvi szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására. Tudjanak
néhány címből álló bibliográfiákat készíteni az iskolai és a közkönyvtárak felhasználásával
kiselőadások, vitaindítók számára, tanári útmutatás alapján. Képesek legyenek történelmi
folyamatokat, korszakokat felismerni, megkülönböztetni. Tudjanak jól felépített, szabadon
előadott feleletet vagy előadást tartani történelmi témákról (lecke, fejezetrész, leckéken
átívelő folyamatok, összehasonlítások stb.). Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb már tanult
ismerethordozókat értelmezni élőszóban rövid felkészülés után. Legyenek képesek a világ-, az
európai és a magyar történelem korszakainak szinkronban látására. Használják a tankönyvek,
munkafüzetek kronológiáit. Képesek legyenek történelmi események, folyamatok részleteinek
leolvasására a középiskolában használatos történelmi atlasz és a falitérkép megfelelő lapjáról.
Tudják a tematikus történelmi térképek adatait összehasonlítani tanári segítséggel, s ebből
következtetéseket levonni.

11. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írott források értelmezése, feldolgozása, különböző szemléletű források gyűjtése
szöveggyűjteményekből.
A forrásokban és feldolgozásokban fellelhető leegyszerűsítések, a jelenség okainak feltárása,
hasonló sommás megállapítások keresése.
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.
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Eltérő jellegű források (a vizsgált korszak írott és tárgyi emlékei, műalkotások, irodalmi
művek, sajtó, film, kép stb.) elemzése, az egyes forráscsoportok forrásértékének
összehasonlítása.
Adatsorok számítógépes rendezése és bemutatása grafikonokon, diagramokon és táblázatokon
(pl.népességadatok, termelési mutatók, fegyverkezés stb.).
Jegyzet készítése 10 percnyi normál beszédtempójú előadás alapján.
Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi részletek alapján.
Részletesebb (10-15 cím) bibliográfiák készítése.
Kifejezőképességek
Az újkor jelentős személyiségeinek életútja.
Az élethelyzetek értékelése történeti válaszutaknál és nehéz döntések idején.
Az egyes személyek döntéseinek értékelése, a lehetséges alternatívák számbavétele.
A korszakra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata.
Történelmi fogalmak egyszerű, tömör, szabad meghatározása, szinonimák felsorolása.
Értekezés, tanulmány, előadás készítése történeti témákról segédeszközök nélkül vagy azok
felhasználásával az újkor témáiból meghatározott terjedelemben.
Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság a feladatlapok javítási elveiben és
módszereiben.
Történelmi kérdések megvitatása élőszóban, előre megadott kérdések képviselete a
vitapartner érveinek fokozott figyelembevételével.
A jegyzetek felhasználásával egy-két oldalas kiselőadások készítése.
Szakirodalom (könyvek, folyóiratok) felhasználásával kisebb tanulmány készítése.
Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, 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.
Az újkor tárgyi emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban.
Tájékozódás időben
A régi és az új világ folyamatos együttélésének felismerése.
A változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák elemzése (ipari
forradalom, városiasodás stb.), okok, összefüggések keresése.
Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, 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 felismerése, időrendi táblázatok és
térképek összehasonlítása alapján rajzok és térképek készítése.
Tematikus történelmi térképek adatainak összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség,
nemzetiségi összetétel változása) önállóan, következtetések levonása.
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek, okainak megállapítása történelmi és földrajzi
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térképek alapján önállóan (pl. ásványkincsek, iparvidékek az ipari forradalom idején).
Az év során tanultak topográfiai adatainak, folyamatainak, jelenségeinek megjelölése a mai
viszonyokat tükröző térképeken.
Vaktérképek készítése tanári útmutatás alapján, s ezen az év folyamán tanultak
névanyagának, s a térképen ábrázolható folyamatoknak, jelenségeknek a bemutatása.
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
A Jagelló-kor.
Magyarország
története
a
koraA török hódoltság.
újkorban (1490–1711)A Habsburgok és a magyar rendek.
Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi harcok és országegyesítő
kísérletek: Bocskai István, Bethlen Gábor, és Zrínyi Miklós.
A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon.
Gazdasági és társadalmi változások. Népesség és környezet.
Az életmód változásai a kora újkori Magyarországon.
A török kiűzése.
A Rákóczi-szabadságharc.
Kronológia:
1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591–1606, 1664, 1686, 1699, 1703–11
Személyek:
Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, II. Szulejmán, Fráter György,
Zrínyi Miklós, Báthory István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen
Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót,
Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc
Fogalmak:
örökös jobbágyság, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc, rendi konföderáció,
trónfosztás
Topográfia:
Mohács, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat,
Szentgotthárd, Zenta
A felvilágosodás koraA felvilágosodás.
Az európai egyensúly.
(1721–1789)
Az abszolutizmus válsága Franciaországban.
A felvilágosult abszolutizmus Ausztriában és Poroszországban.
Az orosz nagyhatalom.
A XVIII. századi életviszonyok.

Magyarország
újjászerveződése

Kronológia:
1740–48, 1756–63
Személyek:
Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot
Fogalmak:
Enciklopédia, jogállam, ráció, a hatalmi ágak megosztása, társadalmi
szerződés, felvilágosodott abszolutizmus
Topográfia:
Poroszország, Lengyelország, angol és francia gyarmatok Észak
Amerikában
A magyar királyság a Habsburg Birodalomban.
változások,
az
etnikai
arányok
átalakulása.
aDemográfiai
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Habsburg BirodalomA régi és az új mezőgazdaság, a hazai ipar.
keretei között (1711–A társadalom képe.
A felvilágosult abszolutizmus és a rendek összeütközése.
1790)
A felvilágosodás és a nemzeti ébredés.
Művelődés, egyházak, iskolák.
Kronológia:
1722–23, 1740–80, 1767, 1777, 1780–1790
Személyek:
III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kaunitz
Fogalmak:
Helytartótanács, betelepítés, kettős vámrendszer, vallási türelem, állandó
hadsereg, mágnás, állami oktatás, úrbéri rendezés, nyelvrendelet
Topográfia:
Határőrvidék, Bánát
A polgári átalakulásAz észak-amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. Az USA létrejötte.
Az Egyesült Államok alkotmánya.
kora (1776–1849)
A polgári forradalom Franciaországban.
Az emberi és polgári jogok nyilatkozata.
A napóleoni háborúk Európája.
1815 nemzetközi rendszere.
Az ipari forradalom és társadalmi hatásai.
Forradalmi hullámok a XIX. század első felében.
A XIX. század eszméi.
A művészet fő irányai.
Az ipari forradalom hatásai az életkörülményekre és a környezetre.
Kronológia:
1776, 1783, 1789, 1791, 1794 1804–15, 1830, 1848
Személyek:
Washington, Jefferson, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Metternich,
Napóleon, Nelson, Kutuzov, Watt, Stephenson, Mazzini, Marx, Engels
Fogalmak:
nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, alkotmány,
„harmadik rend”, girondiak, jakobinusok, polgári szabadságjogok,
parlamenti rendszer (jobboldal, baloldal), emigráció, reakció, terror,
kapitalizmus, tőkés, proletár, civil társadalom
Topográfia:
Valmy, Vendée, Austerlitz, Trafalgar, Borogyino, Waterloo
A
polgárosodásA francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországon.
Az átalakuló társadalom – nemesi, paraszti és városi életformák.
kezdetei
Új elemek és elmaradottság a gazdaságban.
Magyarországon
A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései.
(1790–1847)
A nemzetiségi kérdés.
A reformkori művelődés, kultúra.
Kronológia:
1795, 1825, 1830, 1832–36, 1844, 1847
Személyek:
Martinovics, Hajnóczy, Kazinczy, Kölcsey, Deák, Eötvös, Kossuth,
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Forradalom
szabadságharc
Magyarországon
(1848–1849)

Batthyányi Lajos, Széchenyi István, Wesselényi, I. Ferenc
Fogalmak:
magyar jakobinusok, reform, polgári átalakulás, cenzúra, államnyelv,
örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám
Topográfia:
Pest-Buda, Fiume, Vaskapu
ésA forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei.
A pozsonyi országgyűlés. A pesti forradalom.
Az áprilisi törvények.
A forradalom első nehézségei: a nemzetiségek mozgalmai
A nemzeti önvédelem megszervezése 1848 őszén és telén.
A tavaszi hadjárat.
A
Függetlenségi
Nyilatkozat
és
a
nemzetközi
viszonyok.
A szabadságharc bukása.

Kronológia:
1848. III. l5., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. l4., V. 21., VIII. 13., X. 6.
Személyek:
Jókai, Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, Jelacic, Windischgraetz,
Haynau
Fogalmak:
márciusi ifjak, nemzetőrség, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás,
választójog, függetlenség, nemzetiségi törvény, kormánybiztos
Topográfia:
Pákozd, Kápolna, Isaszeg, Komárom, Segesvár, Arad.
A nemzetállamok ésGazdasági és társadalmi változások a fejlett országokban, a második ipari
az
imperializmusforradalom
Az egységes Olaszország és Németország kialakulása. A krími háború.
kora (1849–1914)
Az orosz reformkísérletek.
Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.
Gyarmatosítás: a brit, a francia és az orosz gyarmatbirodalom.
Latin-Amerika, Kína és Japán.
A „keleti kérdés” és a Balkán.
A munkásság politikai erővé szerveződése.
Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón.
A művelődés új keretei.

A

Évszámok:
1853–56, 1861, 1861–65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1904, 1905, 1907
Személyek:
III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Garibaldi, Bismarck, Viktória királynő, II.
Vilmos, Lenin, Lincoln
Topográfia:
Krím-félsziget, Piemont, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Panamacsatorna, Elzász-Lotaringia, Románia, Szerbia, Bulgária
Fogalmak:
Internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, centrum,
periféria, részvénytársaság, monopólium, középosztály, hármas szövetség,
antant, keleti kérdés, bolsevik, anarchizmus, szakszervezetek.
polgárosodásA megtorlás, a Bach-rendszer kiépítése. A passzív ellenállás.
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kibontakozása
Magyarországon
(1849–1914)

A kiegyezés megszületése.
Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus korában.
Az
egyes
társadalmi
csoportok
jellemző
életformái.
Népességnövekedés. A nemzetiségi kérdés.
A zsidóság emancipációja. Asszimiláció és kivándorlás.
A városiasodás. A tudományos és művészeti élet fejlődése.
Pártok és pártküzdelmek. A szocialista és agrárszocialista mozgalmak.
A dualizmus válsága a XX. század elején.

Évszámok:
1849. október 6., 1867, 1868, 1875–90, 1896
Személyek:
Ferenc József, Haynau, Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán,
Baross Gábor, Tisza István, Jászi Oszkár.
Topográfia:
Bosznia-Hercegovina, Budapest, Osztrák–Magyar Monarchia.
Fogalmak:
passzív ellenállás, kiegyezés, horvát kiegyezés, dualista monarchia, közös
ügyek, millennium, úri középosztály, obstrukció, népoktatás, kispolgár,
nagypolgárság, cseléd, kivándorlás, asszimiláció, állami anyakönyvezés.
Mindennapi
élet,A tanév során az alábbi témák közül legalább kettőt kötelező feldolgozni.
A hatalmi ágak kialakulása és működése a kora újkortól napjainkig. Az
életmódtörténet
iskola régen és ma. A nemzetiségi lét és kultúra fő kérdései az Osztrák–
Magyar Monarciában. A modern városfejlődés. Vallások és egyházak a
dualizmus idején.

A továbbhaladás feltételei
Legyenek képesek a források, és a tankönyvi szöveg egybevetésére. 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
felkészülés után. Tudjanak méréseket és becsléseket készíteni a térképen önállóan vagy
szaktanári segítséggel (lakosságszám, népsűrűség, gazdasági fejlettség). Tudják a térképen
ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába.

12. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
Ismeretszerzési és feldolgozási képességek
Írott források értelmezése, feldolgozása.
Különböző típusú források összevetése.
A filmek, filmhíradók értékelése, elemzése.
A média forrásértékének és manipulációs jellegének felismerése, elemzése.
Nemzetközi szerződések, békekötések, szövetségi megállapodások, nemzetközi szervezetek
alapokmányainak elemzése.

798

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 (pl. az
EU csatlakozás folyamatának figyelemmel kísérése).
Nagyobb terjedelmű pályamunkák, tanulmányok bibliográfiájának összeállítása,
anyaggyűjtés, az írásmű elkészítése.
Kifejezőképességek
A legújabb kori nagy történelmi személyiségek meghatározó szerepének értékelése.
Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.
Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai
folyamatokról.
Írásbeli feladatlapok kitöltése.
Valamilyen történelmi kérdés átfogó, esszéjellegű szabatos kifejtése.
A történelmi fogalmak szakszerű magyarázata és használata.
Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán tudásra épülő, saját vélemény megfogalmazása,
kifejtése és megvédése esetleges vita esetén.
Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és
bemutatása.
A források értékelésével saját vélemény kialakítása az adott eseményről, intézményről,
szervezetről.
Tájékozódás időben
A világ-, az európai és a magyar történelem főbb eseményeinek szinkronban látása.
Tájékozódás térben
A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, összehasonlítása.
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
Az
elsőAz első világháború kirobbanása, jellege, története.
világháborútól a nagyA Párizs környéki békék.
gazdasági
válságigAz orosz forradalmak. A bolsevik pártállam kiépítése.
Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában. Az olasz fasizmus.
(1914–1929)
A parlamentáris rendszerek (USA, Nagy-Britannia, Franciaország,
Németország).
A gazdaság és a társadalom új jelenségei, a fejlett világban. A női
emancipáció.
Évszámok:
1914–18, 1917, 1919, 1922, 1925
Személyek:
Ferenc Ferdinánd, Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd George,
Stresemann, Mussolini
Topográfia:
Szarajevó, Marne, Somme, Pétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság,
Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok, Curzon-vonal
Fogalmak:
villámháború – állóháború, ultimátum, központi hatalmak, pacifizmus,
szovjet, fasizmus, korporatív állam, egypártrendszer, kommunizmus,
kollektivizálás, GULAG, kisantant, kisebbségvédelem
Az első világháborúMagyarország részvétele a világháborúban.
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és
következményeiAz őszirózsás forradalom. Kísérlet a kommunista diktatúra megteremtésére:
a Tanácsköztársaság.
Magyarországon.
A Trianon
utániA trianoni béke. Hatása a gazdaságra, társadalomra, az etnikai viszonyokra.
ország élete (1914–A határon túli magyarság sorsa.
Az ellenforradalom.
1931)
A Horthy rendszer konszolidációja.
A művelődési viszonyok.
Az életmód változásai.
Évszámok:
1914.július 2., 1918.október 31., 1918.november 3., 1919.március 21.,
augusztus 1., 1920.március 1., június 4., 1921–31, 1927
Személyek:
gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf Teleki Pál, gróf
Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Nagyatádi Szabó István, Peyer Károly
Topográfia:
Doberdó, Isonzó, trianoni Magyarország, Piave
Fogalmak:
őszirózsás forradalom, etnikai és történeti elv, proletárdiktatúra,
Tanácsköztársaság, vörös- és fehérterror, numerus clausus, antiszemitizmus,
irredentizmus, revízió, társadalombiztosítás, konszolidáció
A nagy gazdaságiAz 1929 –33-as világgazdasági válság.
válságtól a másodikVálságkezelés a nyugati demokráciákban.
világháború
végéigA nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa.
A német – olasz – japán tömb sikerei.
(1929–1945)
A sztálini diktatúra a 30-as években.
A második világháború története.
A szövetségesek győzelme, a háború jellege.
Évszámok:
1929, 1933, 1936, 1938, 1939.szeptember 1., 1941.június 22., 1944.június
6., 1945.május 9., augusztus 6., szeptember 2.
Személyek:
Keynes, Roosevelt, Hitler, Göring, Churchill, Rommel, Montgomery,
Zsukov, Eisenhower, De Gaulle
Topográfia:
Brit Nemzetközösség, Szlovákia, Leningrád, Pearl Harbor, Midway,
Sztálingrád, Auschwitz, Hirosima, El-Alamein, Kurszk, Normandia
Fogalmak:
tőzsde, túltermelési válság, New Deal, tervgazdálkodás, totális diktatúra,
nemzetiszocializmus, Führer-elv, Berlin-Róma tengely, Anschluss,
koncentrációs tábor, népirtás, holocaust, partizán, totális háború, antifasiszta
koalíció.
Magyarország
aGazdasági válság és jobbratolódás a belpolitikában.
gazdasági válságtól aA revíziós külpolitika eredményei. Belesodródás a világháborúba.
második világháborúsMagyarország háborús részvétele. A Kállay kormány politikája.
összeomlásig (1931–A német megszállás.
A holocaust Magyarországon.
1945)
A sikertelen kiugrás. A nyilas hatalomátvétel.
Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása.
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A jelenkor
napjainkig)

Évszámok:
1938.november 2., 1939.március 15., 1940.augusztus 30., 1941.június 26.,
1943.január, 1944.március 19., 1944.október 15., 1944.december 21.,
1945.április.
Személyek:
Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gömbös Gyula, Szálasi Ferenc, Bárdossy László,
Kállay Miklós, Dálnoki Miklós Béla
Topográfia:
Felvidék, Újvidék, Kárpátalja, Voronyezs, Don-kanyar
Fogalmak:
népi-falukutató mozgalom, nyilasmozgalom, zsidótörvények, fegyveres
semlegesség, hadigazdaság, „hintapolitika”, „kiugrás”, gettó, deportálás,
munkaszolgálat, hadifogság
(1945–Hidegháborús szembenállás a II. világháború után.
A fejlett piacgazdaság, a demokratikus berendezkedés országai.
Az európai integráció története.
A „harmadik világ”.
A szocialista rendszerek kialakulása, fejlődése és kudarca.
A közel-keleti konfliktusok.
A távol-keleti régió.
Közép-Kelet Európa és a Balkán a rendszerváltás után.
Az emberiség az ezredfordulón: a globális világ és problémái.

Évszámok:
1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991
Személyek:
Nehru, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Ho Si Minh, Truman,
Adenauer, Hruscsov, Nasszer, Kennedy, XXIII. János, Brandt, Walesa,
Reagan, Gorbacsov
Fogalmak:
vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, Truman-elv, Marshallsegély, szociális piacgazdaság, európai integráció, NATO, Varsói
Szerződés, római szerződések, holdraszállás, harmadik világ, Brezsnyevdoktrina, globális világ, enyhülési politika.
Topográfia:
NSZK, NDK, Kuba, Korea
Magyarország
aA háborús károk felszámolása. A demokratikus közélet kiépítésének
második világháborúkísérlete.
után
(1945
–A párizsi békeszerződés. A határon túli magyarság sorsa.
A kommunista diktatúra kiépítése. Gazdaság- és kultúrpolitika.
napjainkig)
A forradalomhoz vezető út.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc.
A Kádár rendszer kiépülése: megtorlás és diktatúra.
Eltávolodás a szovjet modelltől. Gazdasági reformkísérletek.
Az életmód átalakulása. Demográfiai változások.
Az ellenzéki mozgalmak kialakulása és erősödése.
A rendszerváltozás.
Évszámok:
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1946, 1947.február 10., 1948, 1949, 1953, 1956.október 23., november 4.,
1963, 1968, 1989.október 23., 1990, 1991
Személyek:
Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre,
Antall József, Göncz Árpád
Fogalmak:
ideiglenes Nemzetgyűlés, SZEB, háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel,
kollektív büntetés elve, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, AVH,
pártállam, földosztás, ötvenes évek, internálás, munkástanács, ellenzéki
mozgalmak, Petőfi Kör, reformszocializmus, második gazdaság
Mindennapi
élet,A tanév során az alábbi témák közül legalább kettőt kötelező feldolgozni
Demográfiai és etnikai változások a magyar történelemben. A népirtás a
életmódtörténet
múltban, a közelmúltban és a jelenben. Fogyasztói társadalom és az
ökológia, a fenntartható fejlődés. A média és a közgondolkodás.
Érdekérvényesítés és érdekképviselet a mai Magyarországon. Elitkultúra
és tömegkultúra.
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EMBERISMERET ÉS ETIKA
Helyi 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, míg a szóbelin a megadott tételsor alapján vizsgáznak, mely alkalmat ad
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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”
történelem, a pszichológia és azértelmezze 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
kifejezéseket.
kulturális minták és társadalmi
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2. Az erkölcsi lény

3. Az erkölcsi cselekedet

4. Az etika megalapozása

szerepek jelentőségét,
b) a
beszéd,
a
fogalmi
gondolkodás, az emlékezet, a
képzelet és a tanulás jelentőségét
az öntudatos én kialakulásában.
Ismertesse
az
erkölcsi Tegyen különbséget megismerés,
személyiség
kialakulásának megértés és ítélet, illetve tény és
folyamatát
az
egyén érték között.
szocializációja során, a példa- és Magyarázza meg, mit értünk az
szabálykövetéstől
a
tudatosember történetiségén. Ismertessen
meggyőződésen
alapuló néhány elméletet az ember
lelkiismereti döntésig.
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, az
ember
bűnössége
és
lelkiismereti
szabadság, jóravalósága a zsidó-keresztény
konszenzus.
hagyományban.
Értelmezze
a
következőHasonlítsa össze, miként oldják
ellentétpárokat
a
cselekedet fel a rossz tapasztalata és az
erkölcsi
megítéléseerkölcsi világrendbe vetett hit
szempontjából: eszköz - cél, közti ellentmondást a nagy
szándék
következmény, világvallások.
magánérdek - közjó.
Értelmezze a tetteinkért, illetve a
másokért
viselt
felelőssé
fogalmát.
Értelmezze ezeket a fogalmakat:Ismertesse
a
modern
meggyőződés,
hit,
kétely, természetjogi, illetve emberi jogi
nyitottság, türelem, előítélet.
álláspont lényegét.
Magyarázza
meg,
mikéntIsmertesse
az
utilitarizmus
egyeztethető össze az erkölcsi erkölcsfilozófiai álláspontját.
ítélet
egyetemességigénye
aTegyen különbséget kötelességlehetséges
jó
életformák és céletikák között.
sokféleségével.
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
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5. Az erények és a jellem

6. Társas kapcsolatok

7. Erkölcs és társadalom

8. Vallás és erkölcs

fenomenológiai
irányzatok
felfogásában?
Mutassa
be
az
európaiIsmertesse az erény és a mérték
civilizációban legáltalánosabban fogalom
jelentőségének
elfogadott
megítélésében
végbement
alapértékeket.
változásokat
az
erkölcsi
Ismertesse a velünk születettgondolkodás történetében.
adottságok, a körülmények, a
helyes önismeret, az önfegyelem
és az önnevelés szerepét a jellem
fejlődésében.
Értékelje az őszinteség erkölcsi
jelentőségét.
Mutassa be a versengés, illetve aFoglaljon állást, mennyiben jelent
kölcsönös segítség jelentőségét aönkorlátozást,
mennyiben
természetben és a társadalomban. önkiteljesedést a mások iránti
Értelmezze a szülő-gyermek kímélet és részvét, a másokért
kapcsolat jellegzetes erkölcsihozott áldozat.
problémáit.
Miként
szolgálja
a
Értelmezze az ösztönök, azszeretetkapcsolat
az
én
érzelmek
és
az
erkölcsifelfedezését,
illetve
tudatosság szerepét a nemi meghaladását?
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 ésHasonlítson össze a társadalmi
jog, illetve erkölcsi és politikaiigazságosságról
alkotott,
közösség között. Foglaljon állástegymással ellenkező felfogásokat.
az
emberi
alapjogok
és Értelmezze gazdasági szemlélet és
kötelességek természetéről folyó etika viszonyát.
vitában.
Ismertesse a hazaszeretet erkölcsi
Érveljen a szólás szabadsága, megítélése
körüli
vitában
illetve korlátozása mellett éskialakult főbb álláspontokat és
ellen, pl. a gyűlöletkeltő beszéd, aérveket.
nyilvános rágalmazás, a hazugJellemezze a más közösségekkel,
reklám,
a
szeméremsértő illetve
a
társadalmi
ábrázolás esetében.
kisebbségekkel kapcsolatos etikus
Keressen példát az egyéni magatartás főbb vonásait, a
lelkiismeret, a család és atöbbség-kisebbség konfliktusok
társadalom/állam
illetékességetermészetét.
közötti lehetséges konfliktusokra
(pl. családon belüli erőszak).
Értelmezze
az
emberMutasson be vallás és erkölcs
megkülönböztetett léthelyzetét és viszonyával
kapcsolatos
felelősségét az Ó- és Új szövetségálláspontokat. Hasonlítson össze a
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alapján.
természet feletti uralom, a nemi
Értelmezze a szeretet jelentőségét szerepek, nemzet és egyetemes
a
zsidó-keresztényemberiség,
hagyományban, és ennek hatásáttörvénytisztelet/polgári
az
európai
erkölcsi engedetlenség
kérdésében
gondolkodásra.
kialakult
álláspontokat,
s
Értelmezze
a
személyes foglaljon
állást,
mennyiben
gondviselésbe vetett hit szerepét eredeztethetők ezek a zsidóaz
individuális
etikakeresztény tradícióból.
kibontakozásában.
9. Korunk erkölcsi kihívásai Ismertessen
néhány,
aFoglaljon állást: vannak-e a
tudományos-technológiai
fenntartható társadalomra való
haladással kapcsolatos erkölcsi áttérésnek
erkölcsi,
illetve
problémát
(géntechnológia, politikai előfeltételei.
atomenergia, eutanázia, abortuszKeressen erkölcsfilozófiai és
stb.). Mutassa meg, miként vezetmorálteológiai
forrásokat,
a technológia fejlődése és aamelyek alkalmas támpontot
globalizáció az emberi felelősségnyújtanak
a
mélyökológia
megváltozott
dimenzióinakkérdéskörében
való
felismeréséhez.
tájékozódáshoz.
Ismertesse, milyen tényezők Foglaljon
állást:
hatására vált a női és férfi összeegyeztethető-e az
etika
szerepek kérdése közéleti témáváemberközpontúsága
más
korunkban. Mutassa be a pazarló élőlények jogainak vagy jólétének
gazdálkodás néhány környezeti, védelmezésévelFejtse
ki
társadalmi,
és
kulturálisvéleményét, korunkban miért és
következményét.
mennyiben merült fel a jövő
Ismertesse,
milyen
etikai nemzedékek iránti felelősség
dilemmákat vet fel az ember-állat újraértelmezésének igénye.
viszony, értelmezze ezeket az
állattartás
és
az
állatok
hasznosításának
különféle
területein.
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ANGOL NYELV
Helyi tanterve
ANGOL KEZDŐ
Fejlesztési cél a 12. évfolyam végéig
A tanulók az angol nyelvet második idegen nyelvként kezdik tanulni. Így ezekben a
csoportokban a cél, hogy a négy év során alapszintű nyelvtudáshoz juttassuk őket, valamint
képessé tegyük őket nyelvtudásuk önálló szinten tartására, illetve szakmai érdeklődésüknek
megfelelő továbbfejlesztésére. A tanuló - az Európa Tanács hatfokú skálája A2-es szintjének
megfelelően - az ismert témakörökben képes legyen - mind írásban, mind szóban - néhány
mondatos információcserére, tudjon kapcsolatot kialakítani más anyanyelvűekkel.
Beszédértés:
A tanuló értse meg a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen
dologról van szó. Értse meg a rövid, világos és egyszerű üzeneteket, bejelentéseket, egyéb
gyakori szövegek lényegét.
Beszédkészség
Vegyen részt egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely
közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Tudja megértetni
magát a társasági beszélgetésben.
Olvasásértés
Értse meg rövid szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt tudja kikeresni.
Írás
Tudjon feljegyzéseket, üzeneteket, magánleveleket írni.
Óraszám
Minden évfolyamon /a nyelvtagozaton is/ heti 3 óra.
A tantárgy oktatása csoportbontásban történik.
Tanári segédletek:
A Matrix sorozat mellett a Channel Your English sorozat megfelelő köteteit használjuk.
Channel Your English Elementary /9-10. évfolyam/
Channel Your English Pre-Intermediate /11-12. évfolyam/
Értékelés
A nyelvoktatásban a szóbeli kommunikáció egyenrangú fejlesztési célként szerepel az írás- és
olvasáskészség mellett, ezért az értékelésben is kerülni kell az egyoldalú írásbeliséget. A tanár
alkalmanként osztályzatokkal értékeli a diákok szóbeli teljesítményét (órai munka, csoport- és
pármunka). Ezek az osztályzatok és az írásbeli számonkérésekre adott osztályzatok egyenlő
súllyal számítanak a végső érdemjegy kialakításánál.
A tanulók a tanév során - heti óraszámuknak megfelelően - három belső iskolai dolgozatot
írnak.
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A szóbeli teljesítmény értékelésének szempontjai:
 mennyire érthetően fejezi ki magát,
 mennyire tud egy dialógust elindítani, hogyan reagál a hozzá intézett kérdésekre,
 mekkora szókincset mozgósít,
 milyen nyelvhelyességgel és kiejtéssel beszél.
Az írásbeli tesztekben nem csupán a tételes nyelvtant kérjük számon, hanem vizsgáljuk a
diákok lexikai tudását, szövegértési és szövegalkotási, fogalmazási készségét is.
Az írásbeli tesztek értékelésekor pontozásos módszert alkalmazunk. Az összesített
pontszámok érdemjegyre váltása az alábbi módon történik: 91% - jeles, 51% - elégséges. A
két szélsőérték közötti tartomány arányos felosztásával a tanár alakítja ki a többi osztályzat
határértékeit.
Megjegyzések
A tantervben a témaköröknek az egyes évfolyamokra adott listája irányadó. Amennyiben
például az adott tankönyv felépítése másként kívánja meg, az egyes témák az évfolyamok
között felcserélhetők. Lényeg, hogy valamennyi téma a 12. évfolyam végére fedve legyen.
Iskolánk egészségnevelési stratégiája jegyében az „Egészség" témakör mind a 4 évfolyamon
megjelenik.
A kommunikációs és nyelvtani fogalomkörök tanítása az egyes témakörök feldolgozásába
ágyazódik. Ennek menetét a tanár az adott tankönyv felépítésnek, illetve az aktualitásoknak,
igényeknek megfelelően alakítja ki.
A központi kerettanterv nyújtotta 20% időkeretet a kezdő csoportban - a munkaközösség
döntése alapján - a meglévő anyag gyakorlására, elmélyítésére kívánjuk felhasználni.

9. ÉVFOLYAM
Kötelező éves óraszám: 111 óra
Célok és követelmények
Beszédértés és beszédkészség
A tanuló a tankönyv hanganyagát értse meg, tudja megismételni mondatról mondatra, tudja
egyszerű feladatokban feldolgozni a tanár idegen nyelven feltett kérdéseit, instrukcióit értse
meg és azokra reagáljon, beszéljen egy egyszerű képről 3-4 mondatban, legyen képes rövid
szövegrészeket memoriterként elmondani és a TK szövegeinek felhasználásával
szerepjátékokban részt venni.
Olvasási készség
A tanuló legyen képes rövidebb szövegeket feladatok segítségével globálisan megérteni,
tanulja meg viszonylag gyorsan ezeket elolvasni, szokja meg, hogy ne vesszen el az apró
nyelvi részletekben.
Írásbeli készség
A tanuló legyen képes egyszerű szövegeket tollbamondás után helyesen leírni, több
mondatból álló összefüggő szövegeket írni, képeslapot írni és megcímezni, tankönyvi
feladatokat írásban megoldani.
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Szókincs
Kb. 400 aktív és 200 passzív szó.
Tartalom
Kommunikációs szándékok, példák:
 nyelvi információ kérése, adása (How do you spell...?),
 üdvözlés, elköszönés (Hello, Good Morning, See you),
 bemutatkozás, mások bemutatása (This is..., How do you do?),
 figyelemfelhívás, megszólítás (Excuse me),
 információkérés, információadás (Can you tell me the time, please?),
 segítség felajánlása, elfogadása (Can I help you?),
 modális jelentések, képesség kifejezése (can, can't),
 bocsánatkérés (I'm sorry),
 udvarias kérés (Can I see...?),
 vélemény kérése, kifejezése (Do you like...?),
 jókívánságok kifejezése (Happy Birthday!),
 érdeklődés mások hogyléte felől és arra reagálás (How are you feeling today?),
 események leírása (What happened?),
 dolgok, személyek megnevezése, leírása (What is it? It's... What does it mean? It
means...),
 dicséret, kritika (It's great. It's boring.),
 köszönet és arra reagálás (Thanks. Not at all. It's very kind of you. No problem.).
Fogalomkörök:
 létezés kifejezése, rövid és teljes alakok, állítás, kérdés, tagadás (to be, there is,
are),
 eldöntendő és kiegészítendő kérdés, kérdőszavak,
 az angol mondat szerkezete, szórend, állítás, tagadás,
 az angol ábécé, betűzés,
 mennyiségi viszonyok, egész számok, tő- és sorszámnevek, mennyiségjelzők
(some, any) kérdő és tagadó mondatban többes számú főnevek mellett, a (lot, of)
fokozat egyszerűbb kifejezése (very, very much),
 főnévi igenév képzése,
 főnevek többes száma, kivételek,
 birtoklás kifejezése, rövid és teljes alakok, állítás, kérdés, tagadás (have got, 's
genetive, of szerkezet),
 térbeli viszonyok kifejezése, irányok, helyek, helyhatározók (to, at, on, in, under,
behind),
 közelre és távolra mutató névmások,
 birtokos névmások,
 időbeli viszonyok kifejezése: időpontok, óra, napszak, nap, év kifejezése,
időtartamok, időhatározók (on, in, at), gyakoriság kifejezése (ever, never), jelenre,
múltra utalás egyszerűbb formái,
 igeidők (egyszerű jelen, egyszerű múlt) használata, képzése, szabályos és
rendhagyó igék
 melléknevek és határozók, módhatározók, képzésük és helyük a mondatban,
 minőségi viszonyok, színek, kor, pozitív és negatív jelzők,
 kohéziós eszközök: kötőszavak (and, but, or, because),
 személyes névmások alany-, tárgy- és birtokos esetben,
 határozott és határozatlan névelők.
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Témakörök, témák:
 Az én világom (személyi adatok, bemutatkozás, ismerkedés).
 Család (családi kapcsolatok, foglalkozások).
 Otthon (szobák és berendezések).
 Mindennapi élet (napirend).
 Szabadidő (szabadidős tevékenységek).
 Időjárás (évszakok).
 Vásárlás (gyorsétteremben, egyszerűbb árucikk megvásárlása).
 Utazás (pályaudvaron, vonattal).

10. ÉVFOLYAM
Kötelező éves óraszám: 111 óra
Célok és követelmények
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes:
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt
kiszűrni,
 kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni,
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni.
Olvasási készség
A tanuló legyen képes egy kb. 100 szavas, köznyelven megírott, a szöveggel kapcsolatos
feladatokat végrehajtani, tudja viszonylag gyorsan, jó információval olvasni, igyekezzen
egyes ismeretlen szövegelemek jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni.
Írásbeli készség
A tanuló tudjon több mondatból álló egyszerű, összefüggő szöveget írni, tudja mondatait
logikai kapcsolatok alapján egybefűzni, tudjon különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet,
baráti levél) létrehozni, szótár segítségével egyszerűbb fordítási feladatokat elvégezni.
Beszédkészség
A tanuló a mindennapi életből vett helyzetekben, párbeszédekben tudjon részt venni,
beszélgetést kezdeményezni és fenntartani. Tudjon képekről, tárgyakról egyszerű
mondatokban beszélni, tudja a tanultakat saját egyéni életére alkalmazni, egyszerű szavakkal
véleményét megfogalmazni.
Szókincs
Újabb 400 aktív és 200 passzív szó.
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Tartalom
Kommunikációs szándékok, példák:
 tetszés, nemtetszés kifejezése (I don't like it),
 udvarias kérés, felajánlás kifejezése (I would like..., Can/Could I have...?),
 javaslat (What shall we do? Let's...),
 lehetőség kifejezése,
 útbaigazítás kérése, adása,
 öröm, sajnálkozás (Are you happy about...? I'm so glad. What do you think of
that?),
 egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? O.K. All right. What's your opinion? I
think he's wrong..),
 akarat, kívánság (Would you like a cake? I'd like an ice-cream. I want to pay.),
 csodálkozás (Jane has lost her money. How come?).
Fogalomkörök:
 térbeli viszonyok árnyaltabb kifejezése (helymeghatározás képen),
 időbeli viszonyok (jövő idő kifejezése egyszerű és folyamatos jelennel, folyamatos
jelen idő használata, to be going to használata, present perfect vs. egyszerű múlt
idő,
 mennyiségi
viszonyok
bonyolultabb
kifejezése,
megszámlálható
és
megszámlálhatatlan főnevek, egységek, mértékegységek (how much, how many,
some, any, a little, a few),
 minőségek választékosabb kifejezése, jelzők fokozása, rendhagyó fokozású jelzők,
összehasonlítás alap-, közép- és felsőfokon),
 önálló birtokos névmás használata,
 infinitive használata (célhatározói mellékmondatban, bizonyos igék után, want,
hope),
 gerund használata bizonyos igék és melléknevek után (love, enjoy, stop, start).
Témakörök
1. Életmód: étkezési szokások Angliában.
2. Környezetünk: falu és város.
3. Vásárlás: ruhaüzletben.
4. Idegenforgalom: egy város bemutatása (Budapest vagy szülőváros).
5. Utazás: szállodában, repülőtéren.
6. Tervek, a jövő leírása.
7. Időjárás: évszakok jellemzői.
8. Egészség - betegségek, gyógyszerek.

11. ÉVFOLYAM
Kötelező éves óraszám: 111 óra
Célok és követelmények
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes:
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni,
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kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni,
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni.

Beszédkészség
A tanuló legyen képes:
 köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett
válaszokat adni,
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni,
 társalgásba bekapcsolódni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes:
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni,
 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni,
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes:
 gondolatait egyszerű kifejezésekkel, logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas
szöveggé rendezni,
 különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni.
Tartalom
Kommunikációs szándékok, példák:
 szándék, ígéret kifejezése (I will...),
 modális jelentések kifejezése: képesség, lehetőség (can-could), múlt és jövő idejű
kötelezettség (must, have to), feltételezés, bizonyosság (may, might, must),
felajánlás, tanácsadás (shall, should),
 meghívás elfogadása és visszautasítása,
 engedélykérés és reagálás,
 telefon felvétele, telefonon bemutatkozás, telefonálásnál elköszönés (Can I speak
to...?, I will call back...),
 üdvözletküldés.
 elégedettség, elégedetlenség (What do you think of... Are you pleased with...?),
 aggodalom, félelem (You look worried... Are you afraid of...?),
 terv (Are you going to...?)
Fogalomkörök:
 időbeli viszonyok (folyamatos múlt vs. egyszerű múlt, egyszerű jövő vs. to be
going to),
 mennyiség kifejezése, az előző években tanultak bővítése (a slice of, a loaf of, a tin
of),
 a feltétel egyszerű kifejezése (1st and 2nd conditional),
 „ugye" kérdések,
 segédigék - lásd a beszédszándékoknál,
 az előző évben tanultak folyamatos gyakoroltatása, elmélyítése, bővítése,
 birtoklás kifejezése (belong to, genitive 's, of).
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Témakörök
1. Külső, belső tulajdonságok, társkeresés.
2. Étkezés, főzés, éttermek.
3. Vásárlás (nagyáruházban).
4. Továbbtanulás, tervek a jövőre.
5. Tv, mozi, kedvenc filmsztár.
6. Divat, öltözködés.
7. Utazás autóval, közlekedés a városban.
8. Egészség, betegségek, orvosnál.
9-11. évfolyamon az óraszámok megoszlása a következő:
Év eleji ismétlés:
8 óra
Év végi ismétlés:
8 óra
Dolgozatok előkészítése:
9 óra
írása: 3 óra
javítása:
3 óra
15 óra
Témakörönként:
10 óra (10x8)
Összesen:
111 óra

12. ÉVFOLYAM
Kötelező éves óraszám: 96 óra
Célok és követelmények
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes:
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szöveget megérteni,
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes:
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett
válaszokat adni,
 társalgásban álláspontot kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes:
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni, - kb. 200
szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni,
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni.
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Íráskészség
A tanuló legyen képes:
 különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni,
 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés) használni.
Tartalom
Kommunikációs szándékok:
 vélemények kifejtése, érvelés valami mellett vagy ellen (I suppose, I don't think,
What weather!),
 tanácsadás (you should/shouldn't, you had better),
 kívánságok kifejezése (I wish, If only),
 udvarias kérések (Would/Do you mind...?),
 egyetértés, ellentmondás (So do I, Nor had I, But I do),
 valószínűség, valószínűtlenség kifejezése határozókkal, segédigékkel minden
időben,
 események leírása (First she opened...),
 preferenciák (I prefer tea to coffee),
 párbeszéd strukturálása (beszédszándék jelzése, elemek összekapcsolása,
beszélgetés leírása).
Fogalomkörök:
 időbeli viszonyok (used to vs. egyszerű múlt, past perfect vs. past perfect
continuous),
 időhatározói mellékmondatok (when, as soon as, after, before),
 feltétel kifejezése (1st, 2nd, 3rd conditional),
 segédigék - lásd a beszédszándékoknál,
 passzív szerkezet,
 függő beszéd - kijelentő és kérdő mondatok,
 műveltetés,
 vonatkozó mellékmondatok és vonatkozó névmások.
Témakörök
1. Iskolarendszer Magyarországon és Angliában.
2. Sport a két országban.
3. Egészséges életmód, mozgás, étkezés.
4. London nevezetességei.
5. Magyarország bemutatása külföldieknek.
6. Szabadidő és szórakozás, video, számítógép és olvasás, az Internet világa.
A 12. évfolyamon az óraszámok megoszlása:
Év eleji ismétlés:
5 óra
Év végi ismétlés:
16 óra
Dolgozatok előkészítése:
9 óra
írása: 3 óra
javítása:
3 óra
15 óra
Témakörönként:
10 óra (10x6)
Összesen:
96 óra
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TEVÉKENYSÉGFORMÁK A KEZDŐ CSOPORTBAN
A felsorolt feladatfajták többsége a négy nyelvi készség integrációján alapszik. Az említett
nyelvi készség viszont domináns szerepet kap. A 11-12. évfolyamon az alacsonyabb
évfolyamokhoz viszonyítva a tanulók értelmi-érzelmi fejlettségének megfelelően új
tevékenységformák jelennek meg.
Beszédkészség:
9-10. évfolyam: Párbeszéd, kérdezés - tagadás, miniszituáció eljátszása, hallott ill. olvasott
szöveg utáni ellenőrző kérdések megválaszolása, hiányzó információra kérdezés, partnertől
kártyák segítségéve.
11-12. évfolyam: Kérdés - felelet, szóképző feladatok, szerepjáték pl. telefonbeszélgetés,
interjúkészítés, szójátékok hallott ill. olvasott szöveg után vélemények kinyilvánítása,
ütköztetése, képleírás.
Hallás utáni készség:
9-10. évfolyam: Szöveg kiegészítés hallott szöveg után, hallott szöveg után kérdések
megválaszolása rövid mondatokkal, dalszövegek kiegészítése.
11-12. évfolyam: Összerakó szöveghallgatás, hallott szöveg után ellenőrző kérdések
megválaszolása összetett mondatokkal.
Olvasási készség:
9-10. évfolyam: Igaz - hamis állítás (szövegértés ellenőrzése), párosítás, nyelvtani jelenségek
felismerése, magyarázata, szöveg - kép összeillesztése.
11-12. évfolyam: Összerakó olvasás, szövegrendezés, helyes mondat kiválasztása, rövid
irodalmi szemelvény olvasása.
Íráskészség:
9-10. évfolyam: Irányított fogalmazás, fogalmazás képi stimulus alapján, miniszituációk
szerkesztése, keresztrejtvény, szöveg kiegészítés megadott kifejezésekről, kérdőív kitöltése,
információ gyűjtése pl. képeslap írása, szünidei élményekről.
11-12. évfolyam: Fogalmazás megadott kifejezések alapján, párbeszéd befejezése,
jegyzetkészítés hallott ill. olvasott szöveg alapján, fordítás, levélírás megadott témában, rövid
baráti levél írása.

ANGOL HALADÓ
Fejlesztési cél
... a 10. évfolyam végére
A tanuló jusson el olyan szintre, melyen számára ismert témakörökben, életszerű
helyzetekben képes legyen információcserére. Tudjon egyszerű, folyamatos szöveget alkotni
olyan témákban, melyet ismer. Tudja leírni tapasztalatait, továbbá vázlatosan tudja
megindokolni a különböző álláspontokat, terveket.
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... a 12. évfolyam végére
A tanuló jusson olyan nyelvi tudás birtokába, amely - az Európa Tanács hatfokú skálája B1
szintjének megfelelően - képessé teszi arra, hogy sikeresen használja a nyelvet a hétköznapi
kommunikáció során. Kedve legyen az angol nyelv magasabb szintű elsajátításához, továbbá
sajátítson el önálló nyelvfejlesztéshez szükséges stratégiákat.
A tanuló jusson el olyan szintre, amellyel elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, mely a
nyelvterületre történő utazás során adódik. Tudjon az előző szintnél fejlettebb szókinccsel,
szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról szóban és írásban információt cserélni, hosszabb
szöveget megérteni és létrehozni.
Beszédértés
Főbb vonalaiban értse meg a köznyelvi beszédet, ha rendszeresen előforduló, számára ismert
témáról szól. Értse meg a legfontosabb információkat olyan rádió- és TV-műsorokban,
amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz
kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és világosan beszélnek.
Beszédkészség
Tudjon részt venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint ismerős,
mindennapi témákban adódó beszélgetésekben felkészülés nélkül. Egyszerű, összefüggő
fordulatokkal tudja elmondani élményeit, céljait. Röviden tudja megindokolni és
megmagyarázni véleményét. Tudjon elmondani egy történetet és képes legyen véleményét
megfogalmazni.
Olvasásértés
Értse meg olyan szövegek lényegét, illetve a bennük levő információt, amelyek hétköznapi
témákkal kapcsolatosak. Értse meg az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló
írásokat.
Írás
Tudjon megfogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban.
Legyen képes beszámolni élményeiről; véleményéről.
Óraszám
 képzőművészeti tagozatos osztály minden évfolyamon: heti 3 óra
 tánctagozatos osztály minden évfolyamon: heti 3 óra
 alaptantervű osztály minden évfolyamon 3 óra, 11. évfolyamon: heti 4 óra
Értékelés
A nyelvoktatásban a szóbeli kommunikáció egyenrangú fejlesztési célként szerepel az írás- és
olvasáskészség mellett. Ezért az értékelésben is kerülni kell az egyoldalú írásbeliséget. A
tanár alkalmanként osztályzatokkal értékeli a tanulók teljesítményét. A szóbeli és írásbeli
számonkérésekre adott osztályzatok egyenlő súllyal számítanak a végső érdemjegy
kialakításánál. A tanulók a tanév során három belső dolgozatot írnak.
A szóbeli teljesítmény értékelésének szempontjai:
 mennyire érthetően fejezi ki magát
 mennyire tud egy dialógust elindítani,
 hogyan reagál a hozzá intézett kérdésekre,
 mekkora szókincset mozgósít,
 milyen nyelvhelyességgel és kiejtéssel beszél.
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Az írásbeli tesztekben nem csupán a tételes nyelvtant kérjük számon, hanem vizsgáljuk a
diákok lexikai tudását, szövegértési, szövegalkotási és fogalmazási készségét is.
Az írásbeli tesztek, feladatlapok értékelésekor pontozásos módszert alkalmazunk. Az
összesített pontszámok érdemjegyre váltása megegyezik a kezdő csoportnál leírtakkal. 91% jeles; 51% - elégséges. A két szélső érték közötti tartomány arányos felosztásával a tanár
alakítja ki a többi osztályzat határértékeit.
Kiegészítés
 A nyelvtani fogalomkörök megismertetése, elsajátíttatása beépül az egyes
témakörök feldolgozásába. Ennek menetét az adott tankönyv felépítésének a
mindenkori aktualitásoknak ésszerű figyelembevételével a pedagógus határozza
meg.
 9. évfolyamon heterogén szintű csoportnál a tanév elején a korábbi évek
anyagának ismétlésére az adott kurzuskönyv előző kötetének anyagát szelektív
módon feldolgozzuk. (Például a tankönyv „Revision" részei és a munkafüzet
feladatlapjai segítségével.)
 A központi kerettanterv lehetővé teszi, hogy 20% időkeret felhasználásáról a
szakmai munkaközösség gondoskodjon. Az így nyert időkeretet részben a
témakörök kibővítésére használjuk fel. Így megjelennek a „Környezetvédelem", a
„Média világa" témakörök. Az „Egészség" témakör minden évfolyamon
megjelenik a tanulók életkorának érzelmi, értelmi fejlettségi szintjének
megfelelően újabb és újabb tartalmi elemekkel kibővítve. Szintén minden
évfolyamon foglalkozunk a célnyelvi országok kultúrájával, illetve országismereti
témákkal.
 Az emelt óraszámban /heti 4 óra/ haladó csoportokban a plusz egy órából adódó
időkeretet a tankönyvek kiegészítő anyagainak feldolgozására, az érettségire,
nyelvvizsgára való felkészülés jegyében további készségfejlesztő feladatok
végzésére fordítjuk.
Feltételek
A Headway és a Matrix sorozat mellett a Channel Your English sorozat megfelelő köteteit
használjuk.
Channel Your English Elementary /9. évfolyam/
Channel Your English Pre-Intermediate /9-10-11. évfolyam/
Matrix Pre-Intermediate /11-12. évfolyam/
Matrix Intermediate /Channel Intermediate /11-12. évfolyam/
A tankönyvválasztás a csoport hozott tudásától, összetételétől, képességeitől függően a
szaktanár feladata.
A kezdő csoportokra vonatkozó megjegyzés a haladó csoportokra is érvényes.
Óraszámok megoszlása
„A" variáció: heti 3 órás csoport
9. évfolyamon:
Ismétlés (tanév elején és végén): kb.
Dolgozatok (3 darab)
előkészítése (3x3 ó)
írása (3x1 ó)
javítása
(3x1 ó)kb. 15 óra
Témakörök, fogalomkörök (7x11 ó)

19 óra

77 óra
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Összesen:

111 óra

10-11. évfolyamon:
Ismétlés (év elején és végén):
kb. 12 óra
Dolgozatok (3 darab)
előkészítése (3x3 ó)
írása (3x1 ó)
javítása
(3x1 ó)kb. 15 óra
Témakörök, fogalomkörök (7x12 ó)
84 óra
Összesen:
111 óra
12. évfolyamon:
Ismétlés (négy éves anyag ismétlése)
Dolgozatok (3 darab)
előkészítése
írása
javítása
15 óra
Témakörök, fogalomkörök (6x10 ó)
Összesen:
96 óra

kb. 21 óra

60 óra

„B” variáció: heti 4 órás csoport
A fenti óraszámmegoszlás a 11. évfolyamon kiegészül évi 37 órával, amely a kiegészítő
anyagok feldolgozására, illetve nyelvvizsga előkészítő jelleggel további készségfejlesztő
feladatok gyakorlására fordítódik.

9. ÉVFOLYAM
Kötelező éves óraszám: 111 óra (heti 3 óra)
Célok és követelmények
BESZÉDÉRTÉS
A tanuló




értse meg tanárai és tanulótársai angol nyelvű beszédét a tanult témakörökön belül,
és így maximálisan részt tudjon venni a tanórai tevékenységben,
értsen meg közel természetes sebességű, ismeretlen elemeket is tartalmazó
beszédet hétköznapi témákról és erre tudjon reagálni,
foglalja össze a hallott szöveg lényegét, illetve szűrje ki a számára szükséges
információt, véleményt.

BESZÉDKÉSZSÉG
A tanuló



vegyen részt a tanórai angol nyelvű kommunikációban, tudjon beszélgetést
kezdeményezni és folytatni,
tudjon összetettebb információt szerezni és átadni, véleményét röviden kifejteni,
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összefüggően beszéljen megtörtént eseményekről, élményekről és jövőbeli
tervekről, valamint mindennapi tevékenységekről és az érdeklődési körébe tartozó
témákról,
oldjon meg hétköznapi beszédszituációkat valós helyzetben, illetve szerepjátékok
során, használja a megfelelő fordulatokat,
tudja megértetni magát kisebb nehézségek árán, kevés hibával, általában helyes
kiejtéssel és intonációval.

OLVASÁSÉRTÉS
A tanuló





értelmezően olvasson fel szövegeket,
globálisan értsen meg hosszabb, ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó
szövegeket a tanult időkörökben,
az olvasott szöveg lényegét tudja összefoglalni, találja meg a számára szükséges
információt, véleményt,
dolgozzon fel önállóan autentikus szövegeket szintjének megfelelő
egynyelvű/kétnyelvű szótár segítségével.

ÍRÁSKÉSZSÉG
A tanuló




írjon rövid, összetett mondatokat is tartalmazó szövegeket, amelyekben
információt kér, illetve nyújt, véleményét, érzelmeit, kifejezi,
ismerkedjen meg a hivatalos levélírás formai követelményeivel,
igyekezzen kreatívan használni a tanult nyelvi anyagot.

Tartalom
A 9. és 10. osztály tartalmi egységet képez, az elemek felcserélhetők, átcsoportosíthatók.
Fontos azonban, hogy a 10. év végére sor kerüljön rájuk. A tartalmi elemekre érvényes, hogy
soha nem kimeríthetők, feldolgozásuk fokozatosan bővülő folyamat, amelyet befolyásol a
tanulók életkora, érzelmi és értelmi fejlettsége.

9. ÉVFOLYAM
Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok.
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás
Excuse me.
Pardon?
I am sorry to disturb you.
Yes, can I help you?
Köszönés
How do you do?
How do you do?
Good morning.
Good morning.
Hello Tom.
Hello Mary.
How are you?
Very well, thank you. And
how about you?
Hi!
Hi!
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Elköszönés

Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Take care.
Have a good trip.
Bemutatkozás, bemutatás
My name is…
Have you met Jane?
Telefon felvétele
Oxford, five oh two double
one.
Telefonon más személy Can I speak to George,
kérése
please?
Megszólítás
személyes Dear John,
levélben
Elbúcsúzás
személyes Best wishes,
levélben
Love /from/,
I am looking forward to
hearing from you soon.
Köszönetnyilvánítás és arra Thanks.
reagálás
Thank you very much.
Bocsánat kérése és arra I am sorry. I am very sorry.
reagálás
Gratulációk, jókívánságok és Happy Christmas /New Year/
azokra reagálás
Birthday!

Goodbye.
Bye!
Good night.
Thanks. Bye!
Hello.
Hi!
Hello, this is Ms Brown
speaking.
Yes, just a minute, please.

Not at all.
You are welcome.
That’s all right.
Happy Christmas /New Year/
Birthday!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Valaki igazának elismerése You are right.
You are wrong.
és el nem ismerése
Érdeklődés, érdektelenség
Are you interested in sports? I am interested in gardening.
It doesn’t really bother me.
Tetszés, nem tetszés
Do you like Italian food?
I think it’s great.
You like meat, don’t you?
I don’t like it.
Dicséret, kritika
You are really kind.
Akarat, kívánság
Would you like a cake?
I’d like ice-cream.
Képesség
Can you speak French? Are I can understand French. I
you able to ride a horse?
am unable to ride a horse.
Kötelezettség
Must we fill in this form We must fill it in now.
now?
Szándék, kívánság
What would you like to do?
I’d like to see that film.
Would you like to have a I’d rather not go out tonight?
rest?
Preferenciák
What would you prefer?
I prefer tea to coffee.
Terv
Are you going to have a I’m going to have some
starter?
cheese.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Dolgok,
személyek What is it?
megnevezése, leírása
What’s it in English?
What does it look like?

It’s… /That’s…/It’ a kind
of…/It’ used for…
It’s rather heavy and it is
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Információkérés, adás
Ismerés, nem ismerés

Did you see him?
When will the guest arrive?
Do you know Mexico?

used for lifting a car.
Yes, I did.
At 6 pm.
Yes, I have already been
there.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Tiltás, felszólítás
Keep off the grass.
You must not smoke here.
Meghívás és arra reagálás
Would you like to come to Yes, I’d love to.
the cinema?
That’s very kind of you,
but…
No, I am afraid I can’t.
b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés, történés
Jelenidejűség

Múltidejűség

Jövőidejűség

Birtoklás kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
Present Simple
When do you get up?
I don't drink milk.
Present
Simple English is spoken all
Passive
over the word.
Present Continuous
Why is she crying?
I'm not listening. I'm
leaving.
Present
Perfect Have you done your
Simple
room?
I haven't finished it, yet.
We haven't met since
Christmas.
I've lived here for ten
years.
Present
Perfect My flat has just been
Passive
decorated.
Past Simple
And then she kissed me.
Why didn't you come
yesterday?
Past Simple Passive
When was this photo
taken?
Past Continuous
What were you doing at
five yesterday?
I was watching TV
when he phoned
Past Perfect
We had had dinner when
she arrived.
Going to
What are you going to
do on Saturday?
Future with Will When will you be
(certainty)
fourteen?
(sudden decision)
OK. I'll do the washing
up.
Forms of have
I didn't have many
friends
in
the
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Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

ldőbeli viszonyok

Gyakoriság

Időpont

Mennyiségi
viszonyok

Modalitás

kindergarten. I will have
a Porsche when I’m 20.
Possessive adj.
My, your, his /her/ its.
our, their dog
Prepositions,
Here, there, on the left,
Prepositional
on the right, in, on,
Phrases, Adverbs
under, opposite, next to,
picture location
between, in front of,
behind,
inside, outside,
above...
at the top/at the
bottom of ... , on the left
hand side, in the
background
Adverbs of time
Already, yet, just
With Present Perfect Always,
often,
Simple
sometimes,
never,
How often?
once/twice a week,
every day...
I always make my bed.
She goes swimming
twice a week.
When? What time? Now, in the morning
What's the time?
Yesterday, last week,
two
years
ago,
Tomorrow, next week In
1997, in July, at 5
o'clock, on Monday This
time tomorrow By 9
o'clock yesterday
It's a quarter to eight.
Singulars and
Children, people, men,
Plurals
women... One, two,
Cardinal
numbers three
Ordinal numbers
First, second...
Countable nouns
How many CDs have
you got?
I've got a lot of/few
CDs.
A great number of
people.
Uncountable nouns
How much money have
you got?
I've got a lot of/little
money.
A cup of tea, a piece of
cake.
A great deal of energy.
Should/shouldn't
You should ask her. I
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Can
(ability)
Can/could/may
(permission) Couldwas able to

Logikai viszonyok
Függő beszéd
Szövegösszetartó
eszközök

can
swim.
Can/could/may I Open
the window? He could
speak two languages at
the age of five.
Last summer I was able
to visit the British
Museum.
Must/needn't
I must read it. You
(obligation) Have to needn't do it now. Did
you have to be there?
Mustn’t
Children mustn't smoke
Conditional I
We'll stay at home if it
rains.
Reported
speech He says he is tired.
with present
I don't know where he
reporting verb
lives. Tell him to stop it.
Articles
A, an, the
Some+plural noun
There are some pencils
in the bag.
Any+plural noun
Have you got any
sisters?
I haven't got any
matchboxes.
Some+singular noun There's some water in
the vase
Any+singular noun
There isn't any juice in
my glass.
Nominative
and I, he, they...
accusative
of Me, him, them...
personal pronouns
Demonstrative
This, that, these, those
pronouns
Indefinite pronouns
Somebody,
anybody,
nobody, everybody

TÉMAKÖRÖK
1. emberi kapcsolatok
 barátság, kisgyerekkor
2. tágabb környezetünk
 környezetvédelem, állatvédők
3. az iskola világa
 diákélet
4. egészséges életmód
 sport, étkezési szokások, receptek
5. szabadidő, szórakozás
 zene, film,
 öltözködés, divat,
 folyóiratok
6. utazás
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 vakáció nyáron, télen
7. kultúra
 legendák, történelmi események híres emberek
SZÓKINCS
A tartalomhoz kapcsolódó kb. 400 lexikai egység, ezen belül szinonimák, szócsaládok,
szókapcsolatok, összetett szavak, phrasal verb, idiómák, közmondások. Szükséges a
szóképzés alapeseteinek elsajátítása is.

10. ÉVFOLYAM
kötelező éves óraszám: 111 óra (heti 3 óra)
148 óra (heti 4 óra)
Követelmény
BESZÉDÉRTÉS
A tanuló





értse meg tanárai és társai kötetlenebb beszédét,
kövesse a normál sebességű, természetes beszédet, szűrje ki a beszélő nézőpontját,
értsen meg rövid szövegrészeket, amelyek különböző témaköröket érintenek, és
ismeretlen nyelvi anyagot is tartalmaznak,
ismerkedjen meg autentikus anyagokkal a média területéről /TV, rádió/

BESZÉDKÉSZSÉG
A tanuló





kezdeményezzen, folytasson és fejezzen be beszélgetést,
fejezze ki egyetértését, egyet nem értését, indokolja véleményét,
használja nyelvet a mindennapi információk megszerzésére és magyarázatok
nyújtására,
értesse meg magát kisebb nehézséggel, értelmet nem zavaró hibákkal.

OLVASÁSÉRTÉS
A tanuló





értsen meg hosszabb szövegeket, szűrje ki az író álláspontját,
ismerkedjen meg irodalmi anyagokkal, adaptált szövegekkel, rövid versekkel,
novellákkal,
olvasson önállóan, tudja kiválasztani az érdeklődésének és tudásszintjének
megfelelő autentikus anyagokat,
törekedjen arra, hogy megértsen ismeretlen nyelvi elemeket a tanult egyetemes,
illetve angol nyelvi szabályosságok és a szövegkörnyezet segítségével.

ÍRÁSKÉSZSÉG
(írásbeli feladatok, íráskészség)
A tanuló


tudja álláspontját, egyetértését, egyet nem értését írásban kifejteni,
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használjon bekezdéseket, alapvető fogalmazási technikákat,
mondanivalóját összefüggően, érthetően, kevés hibával fejezze ki.

Tartalom
A 9. és 10. osztály tartalmi egységet képez, az elemek felcserélhetők, átcsoportosíthatók.
Fontos azonban, hogy a 10. év végére sor kerüljön rájuk. A tartalmi elemekre érvényes, hogy
soha ki nem kimeríthetők, feldolgozásuk fokozatosan bővülő folyamat, amelyet befolyásol a
tanulók életkora, érzelmi és értelmi fejlettsége.

10. ÉVFOLYAM
Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Bemutatkozás, bemutatás
May
I/Can
I/Let
me Pleased to meet you.
introduce myself.
Telefonálásnál elköszönés
I’ll call back again later this Bye!
evening.
Üdvözletküldés
Gice my love/regards to…
I will.
Érdeklődés mások hogyléte How are you feeling today?
Fine. /OK/ All right. Much
és reagálás
better, thanks.
Not very well, I am afraid.
Engedélykérés és reagálás
May I use your telephone?
Yes, go ahead.
Do you mind if I open the Not at all.
window?
Bocsánat kérése és arra I must apologise for coming It doesn’t matter.
reagálás
late.
I beg your pardon.
Never mind.
Please, forgive me.
No problem.
Gratulációk, jókívánságok és Many happy returns (of the
azokra reagálás
day)
Congratulations!
Thank you.
Have a nice holiday.
Thank you, the same to you.
All th ebest.
Cheers!
Cheers.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Sajnálkozás, együttérzés
I am sorry about your illness.
I am sorry to hear that.
Öröm, szomorúság
Are you happy about that?
Great!
What do you think of that?
I am so glad/very happy.
How do you feel about that? I am so pleased that…
Good for you.
Congratulations.
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I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…
Elégedettség, elégedetlenség, What do you think of…?
That’s fine/nice/not bad.
bosszúság
Are you pleased with…?
That was fine/good/nice.
I’m quite satisfied with…
Aggodalom, félelem
What’s the matter? You look I am worried about my
worried.
parents.
Bánat, elkeseredés
Are you disappointed with I am very disappointed.
your exam results?
I am sorry to hear that.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Véleménykérés,
What do you think?
I think it is unfair.
Véleménynyilvánítás és arra What do you tink of it?
I think it is horrible.
reagálás
Lehetőség
She may miss the bus.
He might be invited.
Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Időbeli viszonyok

Időtartam

Mennyiségi
viszonyok
Minőségi viszonyok

Modalitás

geographical location In the east west…,
Along the river,
though the forest,
past the shop…
How long! +
How long were you
Past Simple
in hospital? For two
weeks.
While
While
I
was
watching TV, Mary
arrived.
When
When I entered, the
boys were fighting.
How long? – Present I have lived here for
Perfect Simple
seven years now.
All, both, none,
neither, each, every.
Enough
It’s too big. It’s not
small enough.
too quite
It’s
much
too
difficult.
It’s
not
quite
satisfactory.
What’s it like? What
colour is it?
What
does
it
look/taste/sound/feel
like?
Must may might John must be ill.
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Logikai viszonyok

can’t – present
infinitive (certainty)
Linking words

Purpose

Conditional II.

He can’t be at school.
And,
or,
but,
because, although
On the one hand, on
the other hand
So, therefore, that’s
why
Either-or, neither-nor
Although he is rich,
he is not happy.
I helped him so that
he could pass his
examination.
I’ve been to London
to visit the Queen.
If I had time, I would
take you to the
cinema.

TÉMAKÖRÖK
Ember és társadalom
 közösségek, vallás, hagyományok
Tágabb környezetünk
 Magyarország és Budapest,
Az iskola
 oktatás itthon és angol nyelvterületen
Egészséges életmód
 betegségek, házi orvos, szakorvos, gyógyszerek
Utazás
 turizmus, élet, tanulás, munka külföldön
Médiák
 TV, rádió, sajtó itthon és angol nyelvterületen
Országismeret
 Nagy-Britannia és egy választott város, földrajz; kultúra; társadalom;
SZÓKINCS
A tartalomhoz kapcsolódó kb. 400 lexikai egység, ezen belül szinonimák, szócsaládok,
szókapcsolatok, összetett szavak, phrasal verb, idiómák, közmondások. Szükséges a
szóképzés alapeseteinek elsajátítása is.

11. ÉVFOLYAM KÖTELEZŐ ÉVES ÓRASZÁM:
heti 3 órás csoport: 111 óra
heti 4 órás csoport: 148 óra
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Követelmények
Beszédkészség:
A tanuló legyen képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban
rendezett válaszokat adni. Választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket
feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni. A tanuló tudjon megértési problémák
esetén segítséget kérni. Tudjon beszélgetést kezdeményezni, beszélgetésben részt venni.
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes egy kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a
lényegtelentől elkülöníteni, ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni. A tanuló legyen képes rövidebb hétköznapi témájú beszéd lényegét
megérteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes megérteni általános témájú választékos köznyelven íródott rövidebb
(kb. 250 szavas) szöveget. Tudjon különböző olvasási módokat (globális, szelektív)
alkalmazni, kiszűrni a lényeget. Legyen képes önállóan és helyesen használni a szótárt.
Tudjon egy kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven
összefoglalni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes egy kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány
bekezdésből álló szöveget megírni, különböző szövegfajtákat létrehozni, változatos
közlésformákat használni.

11. ÉVFOLYAM
Témakörök, tartalmak
Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt
betűvel jelezzük.
a) Kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Megszólítás személyes
hivatalos levélben
Elbúcsúzás személyes
hivatalos levélben

és Dear Sir/Madam
Dear John,
és Best wishes,
Love (from)
I am looking/look forward to
hearing from you soon.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Csodálkozás
Did you realise that Joe has I am hardly beleive it.
failed his exams?
Amazing, isn’t it?
Did you know about the…?
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Aggodalom, félelem

Were you surprised to hear
the news?
What’s the matter?
I am worried about my
You look worried.
parents. It was really
Are you worried about…?
frightening.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Terv
Do you intend to have a Yes, I intend to have some
starter?
cheese.
Érdeklődési kör
What dou you like doing in I’m interested in music. I like
your spare-time?
painting. I’m good at figures.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Ok, okozat
Why is that?
Well, simply because she’d
What’s the reason for that?
like to meet the teacher.
What caused the accident?
He didn’t give way; this is
how it happened.
Cél, magyarázat
What’s this used for?
It’s for cooking.
What’s the point of that?
It’s to work with.
How does it work?
You switch it on here.
Can you tell me the way Take the second turning ont
to…?
he right.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Reklamálás, panasz
It was terrible.
It’s too cold.
I have a complaint.
This doesn’t work.
Tanácskérés, tanácsadás
What
would
you Why don’t you…?
recommend?
What shall I do?
I think you should…
What do you think
I don’t think you should…
b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, Jelenidejűség
létezés kifejezése

Jövőidejűség
Műveltetés
Minőségi viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
Present
Perfect Your hands are dirty.
Continous
What have you been
doing?
I have been learning
French for two years.
Future Continous
This time tomorrow
I’ll be flying over the
ocean.
Have get sg done
I’m getting my car
washed next week.
Too enough
He is too young isn’t
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Modalitás
Logikai viszonyok
Függő beszéd

old enough to drink
whisky.
It’s
much
too
difficult.
It’s
not
quite
satisfactory.
The book was so
good that I couldn’t
put it down.
What’s it like? What
colour it?
What
does/taste/sound/feel
like?
Used to
I used to play with
dolls.
Conditional III.
If you had invited
me, I would have
gone to.
Reported speech with She
said
was
past reporting verb
handsome.
I asked him if we had
met before.

TÉMAKÖRÖK
Ember és társadalom
 ünnepek, hagyományok, szokások Magyarországon
Környezetünk
 falu és város
Iskola és életpálya
 saját iskola bemutatása
Életmód, egészség, betegség
 egészséges életmód
Szabadidő, művelődés
 szórakozási, sportolási, művelődési lehetőségek Debrecenben
Idegenforgalom, országok közötti kapcsolat
 hazánk megismertetése külföldiekkel
Tudományos és technikai műveltség
 a technikai eszközök szerepe mindennapi életünkben, háztartási berendezések,
gépek; számítógép, Internet világa

12. ÉVFOLYAM
kötelező éves óraszám:
heti 3 órás csoportban: 96 óra
heti 4 órás csoportban: 128 óra
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Követelmények
Beszédkészség
A tanuló legyen képes választékos mondatokban a közléseket megfogalmazni, eseményeket
elbeszélni, érzelmeket kifejezni. A tanuló tudja gondolatait megfelelő logikai sorrendben,
választékos mondatokban előadni. A tanuló legyen képes beszélgetésben, társalgásban részt
venni.
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes kb. 200-250 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni, ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni. A
tanuló tudjon köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes kb. 250 szavas szöveget elolvasni, ebben a lényegest a lényegtelentől
elkülöníteni; a fontos és specifikus információkat megtalálni; kb. 250 szavas köznyelvi
szöveget magyarul összefoglalni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai szöveget
magyarul és/vagy célnyelven összefoglalni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes kb. 200 szavas, tényszerű információt közlő, néhány bekezdésből álló
szöveget írni; gondolatait, érzelmeit rendezett szövegben megfogalmazni; különböző
szövegfajtákat (pl.: levél, leírás, jellemzés, elbeszélés) létrehozni; változatos közlésformákat
használni.

12. ÉVFOLYAM
Témakörök, tartalmak
Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt
betűvel jelezzük.
a) Kommunikációs szándékok
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Aggodalom, félelem
Are you afraid of what might
happen?
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Szemrehányás
It’s your fault.
You shouldn’t have left it
like that.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
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Feltételezés, kétely

Emlékezés, nem emlékezés

I doubt if the can do it.
I don’t surpose they can
come any earlier.
I suppose he is right.
Do you remember where you I can’t remember where.
left it?
I put my handbag.
I don’t remember saying that.
Did you remember to lock I have forgotten to lock the
the door?
door.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Tanácskérés, tanácsadás
I shoul do?
You ought to…
What advice would you You’d better…
give?
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Kezdeményezés és válasz
Saját szöveg strukturálása
Példák megnevezése
No if I had, say, an hour to
wait…
And equipment, like switches
and things like that.
Témaváltás
That reminds me…
Talking of holidays…
Visszatérés a témához
Going back to the subject…
Összefoglalás
Well, to sum of it up…
Helyesbítés
No, I don’t play very much
now.
No, not at all.
They are trying too hard the
other way, or well not too
hard.
Kiemelés, hangsúlyozás
The only problem I suppose
if we go by train is…
Kérdezési stratégiák
Direct: Do you know the way
to the railway station?
Indirect: Can you know the
way to the railway station?
Indirect: Can you tell me
how to get to the station?
Megerősítést váró kérdés:
You dont’t drink wine, do
you?
Választó kérdés: One piece
of toast or two, Mike?
b) Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés, történés, Jövőidejűség
létezés kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
Passive
Future When will it
Simple
finished?

be
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Modalitás

Logikai viszonyok

Should shouldn’t – You should have
perfect infinitive
warned me.
Manage to
Did you manage to
pass
the
examination?
Passive modals
What can be seen int
hat museum?
Linking words
otherwise or else, as
Purpose
Hurry up otherwise
or else we will be
late.

TÉMAKÖRÖK
Ember és társadalom
 ünnepek, szokások, hagyományok Magyarországon és Angliában
Környezetünk
 kirándulási lehetőségek a közelben
Iskola és életpálya
 felsőoktatás, pályaválasztás, munkavállalás itthon és külföldön
Életmód, egészség, betegség
 káros szenvedélyek, gyógymódok, természetgyógyászai
Szabadidő, művelődés
 találkozások a célország irodalmával es művészetével
Idegenforgalom, országok közötti kapcsolat, Anglia nevezetességei
Tevékenységformák a haladó csoportban
A felsorolt feladatfajták többsége a négy nyelvi készség integrációján alapszik. Az említett
nyelvi készség főként domináns jellegű. A feladattípus jelentős része megegyezik a kezdő
csoportban felsoroltakkal, viszont szókincs, téma, nyelvtani fogalomkörök tekintetében a
tanulók nyelvi fejlettségi szintjéhez igazítva.
A 11-12. évfolyamon a tanulók értelmi-érzelmi fejlettségének megfelelően új, bonyolultabb
tevékenységformák jelennek meg.
Beszéd:
9-10. évfolyam: irányított beszélgetés, szerepjáték, definíciók, szinonimák, antonímák
keresése. 11-12. évfolyam: Képleírás, érvelés adott témában: előnyök, hátrányok, vélemények
ütköztetése.
Hallás utáni készség:
9-10. évfolyam: Hallott szöveg után kérdőív kitöltése, ellenőrző kérdések megválaszolása. 1112. évfolyam: Hallott szöveg feldolgozása kérdések alapján, jegyzetkészítés.
Olvasás:
9-10. évfolyam: Tankönyvi szöveg feldolgozása, adott információ keresése a szövegben.
11-12. évfolyam: Újságcikkek olvasása: pl. apróhirdetések, irodalmi szemelvény olvasása.
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Írás:
9-10. évfolyam: Fogalmazás megadott kifejezések alapján, bonyolultabb szituációk
szerkesztése célnyelvi, anyanyelvi szempontok alapján, tagmondatok összerakása,
szövegrendezés, mondatépítés, mondatjavítás.
11-12. évfolyam: Esszéírás cím alapján, levélírás, összegzés megadott szövegről, fordítás, pl.
levélírás - reklamáló levél írása, levélírás magyar szokásokról, újságcikk írása megadott
címhez.

FEJLESZTÉSI CÉL A TAGOZATOS NYELVI
CSOPORTOKBAN
A tagozatos nyelvi csoportokban a 9. évfolyamos tanulók öt éves előtanulmányokkal
rendelkeznek. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-és
szövegtípusaival, megértik a tanár idegen nyelven folyó óravezetését, képesek a tanórán
egyénileg, párban vagy csoportban aktívan részt venni.
Cél, hogy a 10. évfolyam végére a tanuló eljusson az Európa Tanács hatfokú skálájának B1B2
közötti szintjére, azaz képes legyen elboldogulni a legtöbb olyan helyzetben, amely a
nyelvterületre adódó utazás során adódik. Tudjon egyszerű, folyamatos szöveget alkotni olyan
témákban, melyeket ismer vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Tudja leírni
tapasztalatait és a különböző ambíciókat, álmokat, reményeket. Vázlatosan tudja
megindokolni a különböző álláspontokat, érveket.
A 12. évfolyam végére a tanuló jusson el a B2 /önálló nyelvhasználó/ nyelvi szintre. Értse
meg az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, beleértve a
szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Tudjon folyamatos és természetes
interakciót kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel, amely egyik félnek sem
megterhelő. Legyen képes világos és részletes szöveget alkotni széles témakörben, aktuális
témákról tudja kifejteni a véleményét a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével.
Beszédértés
Értse meg a hosszabb előadást, tudja követni az összetett érvelést. Értse meg a rádió és tévé
aktuális eseményekről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet használó játékfilmek
többségét.
Beszédkészség
Vegyen részt folyékonyan és természetesen anyanyelvű beszélőkkel folytatott beszélgetésben
mindennapi témákról felkészülés nélkül. Legyen képes részletesen kifejteni, megindokolni,
megmagyarázni és megvédeni véleményét.
Olvasásértés
Értse meg a jelenkor problémával kapcsolatos szövegek /cikkek, beszámolók, narratívák/
lényegét, illetve a benne lévő információt, érvelést. Értse meg az eseményekről, érzelmekről,
véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket.
Írás
Legyen képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor problémáival és
érdeklődésével kapcsolatos témákban. Tudjon beszámolni élményeiről, legyen képes kifejteni
véleményét, érvelni egy álláspont mellett és ellen.
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ÓRASZÁM
9. és 11. évfolyamon heti 7, évi 259 óra
10. évfolyamon heti 6, évi 222 óra
12. évfolyamon heti 6, évi 192 óra
ÉRTÉKELÉS
Az értékelés fő szempontjai megegyeznek a haladó csoportnál leírtakkal azzal a különbséggel,
hogy a nyelvhelyesség, a szóhasználat nagyobb hangsúllyal játszik szerepet a szóbeli
teljesítmények értékelésénél. A négy nyelvi készség fejlődését folyamatosan értékeljük. A
tanulói tevékenységben az egyéni gyűjtőmunka is kapjon helyet.
A tanév során íratott belső iskolai dolgozatok száma a 9. és 11. évfolyamon legalább öt,
legfeljebb hét, a 10. és 12. évfolyamon legalább négy, legfeljebb hat. Az iskolai dolgozatok
között a konstruktív feladatokból álló tesztek és fordítási feladatok mellett jelenjenek meg a
szövegszerkesztési, fogalmazási feladatok is.
FELTÉTELEK:
A Matrix sorozat mellett a Channel Your English sorozat megfelelő köteteit használjuk:
Channel Your English Pre-Intermediate /9. évfolyam/
Channel Your English Intemediate /9-10-11. évfolyam/
Channel Your English Upper-Intermediate /11-12. évfolyam/
Fentieken kívül Király Zsolt: Blackbird című, angol nyelvvizsga előkészítő könyvét
használjuk 11.,12. évfolyamon.
A Channel sorozat kiegészítéseként, készségfejlesztésre használjuk a Plus sorozat megfelelő
kötetei /Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intemediate/
Megjegyzés:
A kurzuskönyv, illetve a kurzuskönyv szintjének megválasztása a szaktanár feladata a csoport
hozott tudása, szorgalma, teherbírása alapján. A témakörök, az ahhoz kapcsolódó szókincs, a
nyelvtani fogalomkörök, illetve az egyes készségek fejlesztése a szaktanár által választott
kurzuskönyv szerkezetéhez alkalmazkodik, azok sorrendje a megadottól eltérő lehet és az
évfolyamok között indokolt esetben felcserélhető. Fontos azonban, hogy ez fokozatosan
nehezedő és bővülő formában történjen
Mivel a kurzuskönyv különböző szintű kötetei egymásra épülnek, ugyanazok a témakörök,
kommunikációs szándékok és nyelvtani szerkezetek újra előfordulhatnak felsőbb
évfolyamokon kibővített, magasabb szintű formában.
Figyelemmel követjük az aktualitásokat és a változó érettségi és nyelvvizsga
követelményekhez alkalmazkodva használunk változatos kiegészítő anyagokat, kihasználva
az iskolánk magas színvonalú technikai felszereltsége által nyújtott lehetőségeket is. Így
például folyamatosan használunk az Internetről letöltött anyagokat, angol nyelvű magazinok,
folyóiratok cikkeit /News Week, Hot English, Hello Teens/, angol nyelvű filmsorozatokat,
videókat, irodalmi szemelvényeket, regényeket, prospektusokat, saját, a célországban szerzett
ismereteinket, tapasztalatainkat.
Tartalom
Kommunikációs szándékok, példák:
 információcsere személyes adatokról /You're from Scotland, right?, How do you
know?/
 vélemény kérése, kifejezése /How do you like...?, I'm having a bit of a problem
with...!/
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érzések kifejezése /I was really frightened., I was shaking in my shoes., Oh, that's a
shame! /
probléma kifejezése / It hurts when I walk. /
ételrendelés / I'd like some..., Do you have any...?, I need a lot of... /
tapasztalatok kifejezése / It's great fun., It looks a bit boring to me., I'll give it a try.
/
emberek és tárgyak meghatározása / Do you mean that tall guy? I want a model
which... /
preferenciák kifejezése / Tell us, which is better?, Well, sort of...
egyetértés, egyet nem értés / Sounds great, but..., I agree, but still.... Don't get me
wrong./
engedélykérés, engedélyadás / Excuse me, can I...? /
engedély visszautasítása / I'm afraid you can't..., You mustn't.../
szükségszerűség / I need to have a cigarette. /
jövőre vonatkozó jóslatok / Life will certainly be different. /
ígéretek, kérések, felajánlások / Will you pick me up?, I promise, I'll be there for
you. / -pénzváltás / I'd like to change some money., What's the exchange rate? /
tetszés, nem tetszés kifejezése / I don't think so., But don't you think...? /
tények kifejezése / You certainly have an eye for..., I find it exceptional. /
utalás feltételekre es azok eredményére / If we go down that slope, we'll break our
legs./
visszajelzés, megerősítés kérése / It isn't anything serious, is it? /
tanács kérése, adása / Don't worry; I'm sure you'll be fine. l

Fogalomkörök:
 egyszerű jelen és folyamatos jelen idő / állapotot kifejező igék /
 egyszerű múlt és folyamatos múlt idő
 present perfect simple / How long?, for-since /
 present perfect progressive
 jövő idő: / will /
 régmúlt kifejezése: used to
 szenvedő szerkezet egyszerű jelen és egyszerű múlt időben
 szövegösszetartó eszközök: kötőszók / when, while, as, as soon as /, visszaható
névmások
 mennyiségi viszonyok: mennyiségjelzők / some, any, much, many, a lot of, /a/
few, /al little /
 függő kérdések
 logikai viszonyok: -defining relative clauses, -vonatkozó névmások 1 who, which,
that /főnévi igenév, -ing végű igealakok, -feltételes mód 1. típusa, -so, neither, too,
either,
 tagadó kérdések. utókérdések,
 minőségi viszonyok: melléknévfokozás, melléknévképzők, alap-, közép- és
felsőfok
 módbeli segédigék: must/n't/, can/'t, /don't/ have to, /don't/ need to, should/n't/ be
able to
 időbeli viszonyok: when, before, after, as soon as, until
 modalitás: may, might, could, if, so, when
Témakörök, témák:
1. Külföldön /eltérő szokások és életstílusok különböző országokban/
2. Étkezési szokások /otthon és gyorsétteremben, vegetarianizmus/
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3. Szabadidős tevékenységek /önkéntes munka, zene, filmek/
4. Kommunikációs eszközök /nyelvek, mobiltelefon, Internet/
5. Utazás /előkészületek, jegyvásárlás/
6. Környezetünk /környezetszennyezés és annak következményei, városi élet/
7. Vásárlás /változó szokások/
8. Sport /különböző válfajai, extrém sportok/
9. Tanulmányok, foglalkozások, karrier
10. Egészség /rosszullét, betegségek, orvosnál/

11. ÉVFOLYAM
heti 7, évi 209 óra
Célok és követelmények
Beszédkészség
A tanuló tudjon a mindennapi beszédhelyzetekben beszélgetést kezdeményezni és folytatni,
váratlan fordulatokra reagálni.
Véleményét kevésbé személyes témákban is tudja megfogalmazni és megindokolni.
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes hosszabb, nyelvileg bonyolultabb, összetettebb, a természeteshez
közelebb álló beszéd gondolatmenetének követésére, a lényeg kiszűrésére.
Tudja megérteni a különböző fajtájú, igényesebb és hosszabb szövegeket.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes elvontabb témájú, nyelvileg összetettebb szövegeket is megérteni,
azokról megadott szempontok alapján beszámolni.
A tanuló legyen képes önállóan helyesen alkalmazni a szótárt.
Írott szöveg értése
A tanuló legyen képes gondolatait érthetően, nyelvileg helyesen kifejteni összetettebb
témákban is.
Használjon az írásmű stílusának megfelelő változatos szókincset és mondatszerkezeteket. Az
írásművet logikusan tagolja.
Az éves óraszám megoszlása a 11. évfolyamon
Ismétlés /év elején és végén/ 28 óra
Dolgozatok /dolgozat esetén/ 21 óra
Témakörönként 21 /10x21/ 210 óra
Összesen 259 óra
Tartalom
Kommunikációs szándékok, példák:
 pontosítás /What do you mean?, What are you trying to say?, that is to say.../
 köszönetnyilvánítás, köszönet fogadása /Thanks, that's kind of you., Don't mention
it. It was nothing.
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információkérés /The first thing I wanted to know is how it had all begun., I
wondered if.../
tolmácsolás /She told me that I had taken a wrong turn somewhere./
kívánságok kifejezése /I wish newspapers were more accurate., If only we could
win the lottery./
ok, okozat kifejezése /She was talking so quickly that i couldn't understand him.,
The show became such a hit that it was rated one of the country's top shows./
sajnálkozás, panasz kifejezése /I wish I hadn't forgotten my camera!, If only we
had planned our trip better!/
szokások es életstílusok megvitatása /Most Americans are used to eating in their
cars nowdays./
jelen idejű szokások kifejezése /Americans do almost everything by car, so it's no
wonder there are so many vehicles around./
a divat és megjelenés megvitatása /My parents didn't always approve of the way I
dressed./
múlt idejű események tolmácsolása /Back then, the whole world was experiencing
major financial crisis./
múlt idejű szokások es szándékok kifejezése /You would probably wear big
glasses./
véleménynyilvánítás /I think...is the most/ least important invention in recent years
because..., I can't imagine my life without..., I agree/disagree and /but I'd like to
add...., As far as I'm concerned.../
a jövő idő kifejezése, jóslatok /Actually it will be not long before we can all enjoy
virtual reality., Smart robots will help us with household chores./
megengedés, lehetőség, szükségesség, kötelesség kifejezése /In your heart of
hearts , do you think that Neville might still be alive?, You needn't have cooked
such a big meal., You always have to wear a helmet when you ride a motorcycle./
kritika kifejezése /You shouldn't have behaved like that yesterday./
tanácsadás /You had better tell her the truth., You shouldn't go. It's dangerous./
múlt és jelen idejű következtetés /She can't be fifty years old., It must have been 5
seconds./
képesség kifejezése /Are you proud that your nine-year-old son was able to
download information?, The prisoner managed to break out of prison./
javaslatok kifejezése /Curious about shooting stars and craters?, Here's your
chance to..., It's worth visiting.. „How about discovering how plants turn the sun's
energy into food?/

Fogalomkörök:
 logikai viszonyok:
 főnévi igenév és az -ing-es alak használata,
 célhatározó+infinitive, for+-ing,
 a főnévi igenév használata egyéb szerkezetekben /elöljárószó, the first/last/best etc.
too/enough, és bizonyos igék után/,
 az - ing-es alak használata egyéb szerkezetekben /alanyként, elöljárószavak és
bizonyos igék után/,
 műveltetés
 óhajtó mondatok,
 eredményhatározó,
 feltételes mondatok: harmadik feltétel,
 múlt idejű óhajok, kívánság,
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feltételes mondatok általános és első típusa,
időhatározói mellékmondatok
cselekvés, történés, létezés kifejezése:
a szenvedő szerkezet használata kettős tárggyal álló igéknél, az összes tanult
igeidőben, valamint a know, believe, think, say igékkel,
egyszerű jelen,
folyamatos jelen,
állapotot kifejező igék,
be used to + -ing
egyszerű múlt,
folyamatos múlt,
was/were going to + infinitive,
used to /would + infinitive.
present perfect simple,
present perfect progressive,
past perfect simple,
past perfect progressive,
jövő idő: will, going to, folyamatos jövő idő, future perfect,
függő beszéd: kijelentés, kérdés; parancs és kérés
modalitás: must, have to, need, may, can. could, be able to, should. ought to, had
better

Témakörök, témák
1. Személyes élmények /különleges utazás, nyaralás, találkozás, olvasmányélmény/
2. Külső megjelenés, divat /összevetve régebbi korok divatjával/
3. Környezetünk /különleges tájak, természeti csodák bemutatása/
4. Foglalkoztatás /diákmunkák, foglalkozások, elvárások különböző munkahelyeken/
5. Eltérő életformák, életstílusok /szokások, hagyományok különböző országokban/
6. Szórakozás, művelődés /zene, film, színház, klubok/
7. Média /újság, TV, rádió, Internet/
8. Utazás /szervezett és egyéni út, nyaralóhelyek bemutatása/
9. Tudomány és technológia /mobiltelefon, számítógép, háztartási eszközök, virtuális
valóság/
10. Ünnepségek, ünnepélyek /családi és nemzeti ünnepek hazánkban es NagyBritanniában, az USA-ban/

12. ÉVFOLYAM
heti 6 óra, évi 192 óra
Célok és követelmények
Beszédkészség
A tanuló tudjon a mindennapi beszédhelyzetekben társalgási kezdeményezni es folytatni,
váratlan fordulatokra reagálni. Véleményét kevésbé személyes témákban is tudja
megfogalmazni és megindokolni. A hétköznapi témák kifejtésénél ügyeljen az árnyalt és
nyelvileg helyes kifejezésmódra.
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Hallott szöveg értése
A tanuló értse meg a különböző fajtájú hosszabb és igényesebb vagy elvont témájú szövegek
fő gondolatmenetét. A tanuló legyen képes nyelvileg bonyolultabb, összetettebb,
természeteshez közelebb álló beszéd gondolatmenetének követésére, a lényeg kiszűrésére.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes elvontabb témájú, nyelvtanilag összetettebb szövegeket is megérteni,
azokról megadott szempontok alapján beszámolni. Tudja alkalmazni a különböző /globális,
szelektív/ olvasási módokat. Tudja kiszűrni a lényeget, és a szövegkörnyezetből ismeretlen
nyelvi elemek jelentésére következtetni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes gondolatait kifejteni összetettebb témákban is. Használjon az írásmű
stílusának megfelelő változatos szókincset. Legyen tisztában a mindennapi életben gyakran
használt szövegtípusok jellemzőivel. Tudjon jól szerkesztet szöveget alkotni, eközben
használja a szövegösszekötő elemeket.
Az éves óraszám megoszlása a 12. évfolyamon
Ismétlés /év elején és végén/ 12 óra
Dolgozatok /4 dolgozat esetén/
20 óra
Témakörönként /6x20/
120 óra
Érettségi tesztek
40 óra
Összesen
192 óra
Tartalom
Kommunikációs szándékok, példák:
 információadás / kérés / It was the Greek who first baked large, round, flat pieces
of bread., What is the best way of losing weight?/
 utasítások kifejezése / Bring to the boil. , Stir constantly with a wooden spoon./
 sajnálat kifejezése / I do understand what you're going through. /
 tanácsadás / It's very important that you eat and sleep properly., As far as your
parents are concerned, I would advise to talk to them. /
 összehasonlítás /Wuthering Heights is indeed the most impressive mansion I have
ever seen., The friendlier you are, the angrier she'll become./
 javaslattétel /Make sure you have a business-like e-mail., It would be a good idea
if ...because....I believe...would be ideal for.../
 szembeállítás /In spite of what you may think, this could be the beginning of a
whole new relationship with..., Although I was sure I had seen Carl the day before
at the shopping center, he insisted that he wasn't anywhere near there then.,
Despite feeling ill. Susan went to her lecture yesterday. /
 eredmények és célok kifejezése / The buglar wore gloves so as not toleave
fingrprints., Cynhia is such a dedicated employee thatshe takes work home every
day. /
Fogalomkörök:
 cselekvés, létezés, történés kifejezése kérdő mondatokban: -subject/object
kérdések, -utókérdés, -wh-ever
 függő beszédforma és jelentés: speciális igék használata a főmondatban / verb+full
infinitive: agree, claim, demand, offer, promise, refuse, threaten etc., verb+objectfüll infinitive: advise, allow, ask, beg, encourage, forbide, invite, oredr, permint,
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remind, warn etc., verb+ -ing form: apologize for, admit, deny, insiston, suggest
etc., verb+ that-clause: admit, agree, claim, complain, explain, promise, suggest
etc. /
logikai viszonyok /feltételes mondatok 2.,3, típusa, jelen és múlt idejű óhajtás,
határozói mellékmondatok: idő-,ok-, eredmény-; célhatározói mellékmondatok,
jelen és múlt idejű óhajtás
mennyiségi viszonyok / all, every, a lot of, lots of, plenty of, loads of, few, Title,
hardly any etc. használata /
minőségi viszonyok /melléknevek, összehasonlítás, fokozás, jelentésbeli
árnyalatok kifejezése: far, much, a little, a lot, a bit, slightly etc., the+középfok, the
+középfok szerkezet,
műveltetés / subject+ havelget+object+past participle/
szövegösszetartó eszközök / both...and, neither..nor; either...or, all, none /of /

Témakörök, témák:
1. Élelmezés, élelem /egészséges táplálkozás, főzés, receptek/
2. Az állatok szerepe életünkben / házi kedvencek, különleges feladatokra kiképzett
állatok /
3. Orvostudomány / gyógymódok; megelőzés, alternatív gyógyászat /
4. Otthonteremtés / az ideális otthon megtervezése/
5. Művészetek /film, koncert, film, kiállítás /
6. Reklámok / hatása vásárlási szokásainkra /
Megjegyzés
A szókincs:
A szókincs gyarapítása mindig az adott témakörhöz kapcsolódva, a tanuló értelmi, érzelmi
fejlődésének megfelelően, az előző ismeretekre épülve fokozatosan, egyre bővülő formában
történik. A szókincs használata kifejezések, állandósult szókapcsolatok, frazálisok, idiómák,
szinonimák közötti árnyalatbeli különbségek elsajátítása során válik egyre biztosabbá,
választékosabbá a négy év során. A beszélt nyelvi fordulatok mellett gondot fordítunk a
hivatalos stílus /pl. hivatalos levél/ nyelvi fordulatainak, szabályainak helyes alkalmazására is.
Országismeret:
A tanulók célnyelvi országokra vonatkozó ismereteinek /földrajz, történelem, irodalom,
társadalom/ bővítése folyamatosan, egy-egy témához vagy időponthoz kapcsolódva történik.
Érettségire felkészítés:
A négy év során a tanulók folyamatosan megismerkednek a nyelvvizsgán és érettségi vizsgán
előforduló feladattípusokkal. A 11-12. évfolyamon tudatosítjuk a tanulókban a
vizsgastratégiák fontosságát, a közép és emelt szintű érettségi vizsga feladattípusai közötti
különbségeket és ekkor kerül sor a vizsgafeladatokhoz hasonló tesztek megoldására is.
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LATIN NYELV
Helyi tanterve
Cél







híres klasszikus latin szövegek megismertetése
szövegértés és fordítás tanítása klasszikus ókori (és nem klasszikus, nem ókori)
szövegeken
a latin nyelvtan alapjelenségeinek, rendszerének, terminus technicusainak
megtanítása
a latin szókincs jelentős részének (kb. 1500 szónak) megtanítása
a logikus gondolkodásra tanítás (NAT - közös követelmények)
a klasszikus római kultúra megismertetése

Követelmény
 ismernie kell adott mennyiségű híres klasszikus szöveget, ezek egy részét kívülről
is tudnia kell
 nyomtatott szótárral meg kell értenie közepesen nehéz klasszikus és nem
klasszikus szövegeket
 a megértett szövegeket szép magyarsággal kell fordítania
 fejből kell tudnia szavakat, kifejezéseket, mondásokat, hosszabb idézeteket,
kiépített memóriával kell rendelkeznie (NAT)
 ismernie kell az ókor kultúrtörténeti jelenségeinek nagy részét
 a logikus gondolkodás szabályait készségszinten kell alkalmaznia
 más nyelvek, más humán tantárgyak (irodalom, történelem, művészetek),
természettudományok területén fel kell ismernie a latintanulás hasznosítási
lehetőségeit
Előzmény
 magyar nyelvi ismeretek
Tartalom
 A törzsanyagot illetve a kiegészítő anyagot a tanórán maximális tanulói
aktivitással, a csoport minden tagjának bevonásával, de tanári irányítással kell
végezni. A gondolkodtatást, a kifejezőkészség fejlődését a tanárnak kell
biztosítania.
 A latinoktatás legfontosabb metodológiai elve: a szövegközpontúság megkívánja,
hogy minden latinórán szerepeljen új szöveg feldolgozása. Ez az első évben átlag 3
sor, a második évben átlag 4 sor, a harmadik évben átlag 6 sor, a negyedik évben
átlag 7 sor, ha a feltüntetett szövegeket dolgozzuk fel. Évente 6 óra marad így a
dolgozatokra, legalább 6 óra ismétlésre vagy egyéb tantervi célokra.
 A szövegközpontúságból következik, hogy nyelvtanból és kultúrtörténetből annyit
kell a tanórán feldolgozni, amennyi az adott szöveg feldolgozása mellett
elvégezhető. A nyelvtani és kultúrtörténeti anyag lehetőleg kapcsolódjék a szöveg
formai vagy tartalmi jellemzőihez, a tankönyvtől illetve a tanártól függően. A
tanév során (és lehetőleg a tanórán is) a latinoktatás 3 nagy tartalmi része: a
szöveg, a nyelvtan, a kultúrtörténet ne egymás utáni szakaszokban, hanem
párhuzamosan kerüljön feldolgozásra. a tantervi tartalom kapcsolódásai: a
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szövegkijelölés és a követelmények figyelembe veszik a NAT-ot, más műveltségi
területek, tantárgyak, a latin érettségi és a latin állami nyelvvizsga elvárásait a
tartalom részletezése: latin 1. év, latin 2. év, latin 3. év, latin 4. év címszók alatt
Értékelés






folyamatosan, a folyamatos ellenőrzéssel párhuzamosan
minimális követelményszint: a tanult anyag reprodukálása 30 %-os eredménnyel
a tanulók értékelése szóbeli és írásbeli teljesítményük alapján történjék
néhány perces iskolai írásbeli feladat értékelése minden tanulónál hetente legalább
egyszer ajánlatos
évi 3 iskolai (tanórát betöltő) dolgozat írása kötelező

Feltételek





tanár (egyetemi végzettségű)
maximum 20 fős tanulócsoport
(átlagos) tanterem táblával vagy írásvetítővel
tanévenként 1 tankönyv a tanulók mindegyikének, 9. és 10. évfolyamon
feladatgyűjtemény
 lehetőség fénymásolásra, multimédiás eszközök használatára
 taneszközök:
1. a tanterv tartalmát lefedő tankönyvsorozat:
 N. Horváth Margit - Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv a gimnázium 1. osztálya
számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2005.
 N. Horváth Margit - Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv a gimnázium Il. osztálya
számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2006.
 N. Horváth Margit - Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv a gimnázium III. osztálya
számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2007.
 N. Horváth Margit - Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv a gimnázium IV. osztálya
számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1994., 963 18 3589 8 2008-ban
változik
2. ajánlott tanulási segédletek:
 Nagy Ferenc - Kováts Gyula - Péter Gyula: Latin nyelvtan a gimnáziumok
számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1995., 96 2075
 Majoros József: Római élet - művelődéstörténeti segédkönyv a latin nyelv
tanulásához, Gemini Budapest Kiadó, 1996., 963 8168 19 6
 Györkösy Alajos: Latin-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Bp. 1994., 963 05
6793 8
 Boros Zoltán: Ab ovo usque ad mala, Tankönyvkiadó, Bp. 1985., 963 17 8072
4
 Győri Gyula: Nota bene!, Tankönyvkiadó, Bp. 1989., 963 18 1598 6
 Győri Gyula: Ariadné fonala, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp, 1993., 963 18
4862 0
 Bakos Ferenc: Idegen szavak es kifejezések szótára, Akadémiai Kiadó, Bp,
1984., 963 05 3841 5
 Szőke Ágnes: Eredete nem ismeretlen, Tankönyvkiadó. Bp, 1989., 963 18
1889 6
 Castiglione László: Az ókor nagyjai, Akadémiai Kiadó, Bp. 1980., 963 05
3027 9
 Szabó Árpád: Róma jellemei; Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1985., 963 11
3900 x
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Boronkay Iván: Római regék es mondák, Móra Ferenc Kiadó, Bp. 1984., 963
11 1646 8
 V. Zamarovsky: Istenek es hősök a görög-római mondavilágban A-Z, Háttér
Kiadó, Bp. 1994., 963 7455 94 9
 Mayer Erika - Tegyey Imre: Gradus ad Parnassum, Tankönyvkiadó, Bp. 1986.,
963 17 9436 9
 Szőke Ágnes: Latin feladatgyűjtemény a középfokú nyelvvizsgához,
"fankönyvkiadó, Bp. 1992., 963 18 4239 8
 Banó István - Nagy Ferenc - Waczulik Margit: Latin nyelvkönyv, Nemzeti
Tankönyvkiadó, Bp. 1994., 963 18 6077 9
3. ajánlott tanári segédletek:
 Györkösy Alajos: Magyar-latin szótár, Akadémiai Kiadó, Bp. 1995., 963 05
6781 4
 N. Horváth Margit - Katona Rezsőné: Tanári kézikönyv, Gimnázium - Latin
nyelv Tankönyvkiadó, Bp. 1985., 963 17 8635 8
 N. Horváth Margit: Latin feladatgyűjtemény a középiskolák I-II. osztálya
számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996., 963 18 7001 4
 Adamik Tamás: Római irodalom az archaikus korban, Seneca Kiadó; Pécs,
1993., 963 7666 08 7
 Adamik Tamás: Római irodalom az aranykorban, Seneca Kiadó, Pécs, 1994.,
963 7666 10 9
 Adamik Tamás: Római irodalom az ezüstkorban, Seneca Kiadó, Pécs, 1995.,
963 8038 07 1
 Thomas Köves - Zulauf: Bevezetés a római vallás es monda történetébe,
Telosz Kiadó, Bp. 1995., 963 8458 06 2
 Visy Zsolt: A római limes Magyarországon, Corvina, Bp. 1989.; 963 13 2282
3
 Gavin Betts (ford. Bollók János): Latin nyelvkönyv, Akadémiai Kiadó, Bp.
1996., 963 05 7394 6
 Hermann Koller: Orbis pictus Latinus, Artemis Verlag, Zürich und München,
1989., 3 7608 0424 1
 Magyar László: Játszva latinul; Korda kiadvány, Kecskemét, 1991.
 Pecz Vilmos: Ókori lexikon - Tudománytár (uránnyomás), Bp. 1984., 963 02
2927 7
 Fajth Tibor: Itália - Panoráma; Bp. 1980., 963 243 235 5
 Ürögdi György: Róma - Panoráma; Bp. 1980., 963 243 191 x

9. OSZTÁLY
Szerkezet: soros
Óraszám
Iskolai: 111 óra
Otthoni: 3 óra/hét
Tanítási ciklus: 3 óra / 1 hét
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Cél








a latin írás-olvasás megtanítása
mondatelemzéssel mondatnyi egységek megértetése
a mondatnyi egység szövegösszefüggésbe illesztetése
a szöveg által közvetített információk tudatosítása
a latin nyelvtan alaktana nagyobbik részének megtanítása
a szövegekből adódó illetve a szövegekhez kapcsolható kultúrtörténeti tudnivalók
megtanítása
elszigetelt illetve összefüggő lexikai egységek memorizáltatása Követelmény

Tanév végére a tanulónak tudnia kell










ismeretlen szöveget is helyesen felolvasni
a tanult szövegeket felolvasni, pontos magyar fordításukat adni szóban vagy
írásban
ismeretlen nyelvtant nem tartalmazó mondatokat elemzéssel megérteni
szerkesztett vagy adaptált szöveget feldolgozni, megérteni, adott idő alatt
megértését bizonyító fordítást adni írásban
a tanult alaktani jelenségeket felismerni, aktívan megalkotni
a tanórán feldolgozott szövegek szavainak legalább 50%-át fejben tartani, teljes
szótári alakkal
memoritert idézni kb. 60 mondást és a kijelölt szövegeket
felismerni és szabatosan elmondani a tanév során tárgyalt kultúrtörténeti
jelenségeket
felismerni a tanult latin szavaknak és a mai magyar nyelvben továbbélő
alakjaiknak összefüggéseit

Tartalom
Tananyag
Szövegek








Szerkesztett szövegek és adaptált klasszikus szövegek
o A római eredetmonda és a királyság kora témaköréből: Aeneas, Romulus és
Remus, Róma alapítása, a szabin nők elrablása (Livius nyomán), a Horatiusok
és a Curiatiusok (Livius nyomán) Mucius Scaevola (Livius nyomán), a római
királyok.
o A római élet témaköréből: a római család, a római iskola, a római istenek, a
rómaiak és a görög kultúra, jósdák, jóslatok, a földműves kötelességei (Cato
nyomán) a római ünnepek.
Eredeti klasszikus szövegek: Monumentum Ancyranum (részlet), Ovidius: Tristia
I. 9. (részlet): Donec eris felix...
Szemelvények a klasszikus kor utáni latinságból.
Magyarországi latin: Janus Pannonius: Laus Pannoniae, Janus Pannonius: Pro
pace, Gellért-legenda: a magyarok éneke - csak fordítási gyakorlatként.
Diákének: Gaudeamus igitur ...: a Carmina Burana gyűjteményből: Tempus est
iucundum.
Anekdoták - csak fordítási gyakorlatként.
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A szövegekhez kapcsolódó lexika, aktív elsajátításra:






A szavak, kifejezések mindegyike a következő szövegekből: Janus Pannonius:
Laus Pannoniae, Tempus est iucundum.
A többi feldolgozott szövegből aktív elsajátításra: a szavak kb. 50%-a.
Memoriter:
o vers: Ennius: a 12 főisten, Janus Pannonius: Laus Pannoniae, Ovidius: Donee
eris felix ...
o próza: szentenciák, szállóigék, kifejezések: kb. 60
A szövegekben előforduló szavak továbbélő formái: a magyar köznyelvben, a
tantárgyaknak és az ezeknek megfelelő tudományoknak a szaknyelvében.

Nyelvtan














o Hangtan, a latin írás, a (hagyományos magyarországi) olvasás
o Alaktan 1-V. deci.
a declinatiók nevezetesebb kivételei
adverbiumképzés
fokozás
névmások: személyes, mutató, birtokos, vonatkozó, kérdő, visszaható,
meghatározó
tőszámnevek, sorszámnevek 14-ig
I-IV. coniugatio ragozott aktív alakjai
rendhagyó igék (aktív alakban): létige, fero, volo
az I. imperativus aktív alakjai
supinum
o Esettan: az előfordulások megfigyeltetése
o Mondattan: a mondatrészek
 a mondatrészek helye a szórendben
 egyeztetés a mondaton belül
 mellérendelő összetett mondatok
o szóképzéstan: a szó alkotóelemei: tő, igekötő, képző alapszó és képzett szó
egymásra vonatkoztatása
o verstan: a felismerés és az ismert vers felolvasása szintjén:
hexameter
disztichon

Kultúrtörténet








Auctorok és művek: Ennius, Cato, Janus Pannonius, Carmina Burana
Mitológia: a 12 olümposzi isten, Uranus, Terra Mater, Oceanus, Liber, Victoria,
Iustitia, Aesculapius, Faunus, Silvanus, Flora.
Történelem: személyek, események, helyek:
Lavinium - Alba Longa – Róma, Róma topográfiája, Romulus és Remus, a
szabinok, Delphoi, Szirakúza, Arkhimédész, Mucius Scaevola, a Horatiusok és a
Curiatiusok, Pannonia provincia (városai, vizei).
Életmódban: a római névadás, a családszerkezet, a római ház részei, út, híd,
vízvezeték, oltár, házioltár, templom, az iskola, az öltözködés, jóslás, jósdák, híres
jóslatok, falusi élet, ételek, orvoslás, tisztségviselők és jelvényeik, a diadalmenet,
circus, amphitheatrum, theatrum, Saturnalia.
Képzőművészet: a Forum Romanum műemlékei: a Via Sacra, diadalívek, Saturnus
temploma, Vesta temploma, a Vesta-szűzek lakóháza, Castor és Pollux temploma,
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Pantheon, Colosseum, Hadrianus mauzóleuma, Apollón-templom Delphoiban, 4-5
híres ókori istenszobor domborműves oltár(ok) dombormű: Augustus mint augur,
a provinciális művészet magyarországi remekei: aquincumi leletek, Aeneasábrázolás, az etruszk művészet: a "capitoliumi" farkasszobor.
A klasszikus kultúra továbbélése: a szövegekhez kapcsolva, a vizuális
művészetekben, az irodalomban, a zenében, szokásrendszerünkben

LATIN NYELV 10
Szerkezet: soros
Óraszám
Iskolai: 111 óra
Otthoni: 3 óra/hét
Tanítási ciklus: 3 óra / 1 hét
Cél









a mondatelemzés készséggé alakítása
önálló szótárhasználatra szoktatás
a pontos fordítás igényének kiépítése
az alaktan szinte teljes elsajátíttatása
az esettan, az igeneves szerkezetek megismertetése a szövegértés szolgálatába
állítva a szöveg által közvetített információk önálló megtalálására szoktatás
a szöveghez kapcsolható kultúrtörténeti tudnivalók megtanítása
a skandálás begyakoroltatása
elszigetelt illetve összefüggő lexikai egységek memorizáltatása Követelmény

Tanév végére a tanulónak tudnia kell











tanult verset skandálva felolvasni
a tanév során feldolgozott szövegeket értően felolvasni, helyes magyar fordítást
adni hozzájuk szóban vagy írásban
ismeretlen mondattani jelenségeket nem tartalmazó adaptált vagy könnyű szöveget
feldolgozni, megérteni, adott idő alatt pontos és helyes magyar fordítását adni
írásban
a tanult alaktant és igeneves szerkezeteket felismerni, aktívan képezni
a tanórán feldolgozott szövegek szavainak legalább 50%-át teljes szótári alakkal
fejben tartani
memoriter idézni kb. 60 mondást és a kijelölt szövegeket
helyes magyarsággal ismertetni a tanév során tárgyalt kultúrtörténeti jelenségeket,
felismerni ezek továbbélését a magyar és az európai kultúrában
felismerni a tanult latin szavak alkotóelemeit
ismerni a tanult latin szavaknak a továbbélését a magyar köznyelvben
önállóan szótározni a latin-magyar szótárból

Előzmény
Latin nyelv 9.
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Tartalom
Tananyag
Szövegek
Eredeti klasszikus szövegek:
 Vers (és szöveg): Phaedrus I.1., Phaedrus IV.3., Phaedrus egyéb verses meséiből
26 sor, Ovidius: Fasti II. 95-116 (Arión), Ovidius: Fasti IV. 809-820 (augurium),
Ovidius: Metamorphoses VIII. 626-636, 703-715, (Philemon és Baucis), Ovidius:
Metamorphoses VIII. 208-216, 231-235, (Daedalus), Ovidiustól további 20 sor,
Catullus: Carm. 5. (Vivamus ...), Carm. 3. (Lugete ...), Carm. 93. (Nil nimium ...),
Catullustól további 15 sor, Plautus: Miles gloriosus I.1.25-35.
 Próza: Julius Caesar: a gallokról (De bello Gallico VI. 13, 19.), Petronius: Cena
Trimalchionis 28. 29. 30. c.-ból), Livius: Coriolanusról (I1.34-35, 39-40.), Livius:
Hannibalról (XXI.4.), Sallustius: De coniuratione (részlet) - fordítási
gyakorlatként.
 A provinciák latinságából: Aelia Sabina sírfelirata (Aquincum).
A szövegekhez kapcsolódó lexika, aktív elsajátításra
A szavak, kifejezések mindegyike a következő szövegekből: Phaedrus I.1., Phaedrus IV. 3.,
Ovidius: Fasti II. 95-116., Catullus: Carm. 93., Aelia Sabina sírfelirata.
A többi feldolgozott szövegből aktív elsajátításra: a szavak kb. 50%-a.
Memoriter:
 Vers: Phaedrus I. 1., Phaedrus IV. 3., Catullus: Carm. 93., Catullus: Carm. 5.
 Próza: Livius: Hannibal jellemzése.
 Szentenciák; szállóigék, kifejezések: kb. 60
A szövegekben előforduló szavak továbbélő formái: a magyar köznyelvben, a tantárgyaknak
és az ezeknek megfelelő tudományoknak a szaknyelvében.
Nyelvtan
Alaktan: a nyomatékosító névmás, a névmási genitivusszal és dativusszal rendelkező szavak,
tőszámnevek, sorszámnevek 15-től 2000-ig, az igék passzív alakjai, rendhagyó igék: possum,
eo, nolo, malo, fio, deponens igék, semideponens igék, hiányos igék, a participiumok, az
infinitivusok, a gerundium, a supinum ablativusa, a coniugatio periphrastica.
Esettan: a magyartól eltérő esettani jelenségek lényege, szükség esetén latin nevük is, abl.
separationis, abl. comparationis, gen. partitivus, gen. pretii, gen. obiectivus és subiectivus, abl.
qualitatis és gen. qualitatis.
Igeneves szerkezetek: acc. c. inf., nom. c. inf., abl. abs., abl. abs mancus, gerundivumos
szerkezet.
Mondattan: attributum predicativum, a szenvedő szerkezet - abl. auctoris, abl. rei efficientis, a
relatív mondatfűzés.
Szóképzéstan: szótő, praefixum, suffixum, szócsalád tagjainak megkülönböztetése.
Verstan: iambicus trimeter, hendecasyllabus.
Kultúrtörténet
A tanult auctorok életrajza és főbb művei: Livius, Ovidius, Phaedrus, Catullus, Julius Caesar,
Petronius, Plautus.
Mitológia: Pales, Hymen, Hercules, Daedalus és Icarus, Thészeusz és Ariadné, Mínász,
Mínótaurosz, Cupido, Amor, Pollux és Castor, Atlasz, Hermész származása, szerepkörei,
Péleusz és Thetisz, Arión.
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Történelem: személyek, események, helyek: Dacia, Moesia, Tomi, Palatium, Gallia,
volszkuszok, Corioli, Coriolanus, kivonulás a Szent hegyre, Kréta, Knósszosz, Hannibal,
punok, Karthágó, kikötővárosok: Brundisium, Ostia.
Életmódtan: rabszolgák, felszabadított rabszolgák, esküvő, naptár, újság, a gabonaellátás,
igazságszolgáltatás, esküformulák, csata, tábor, pénzek, a színjátszás, a szegények élete,
ételei, madártartás, vendéglátás, lakoma, a római ház díszei, berendezése.
Képzőművészet: épületek: a Marcellus-színház, a Palatium épületei, krétai épületek, híres
szobrok: Aiszóposz Hannibal Hermész Atlasz, gallok, Julius Caesar, vázaképek: állatokról,
istenekről, freskók: Aldobrandini menyegző, Daedalus és Icanus, pénzek, éremművészet,
szarkofág: Aelia Sabina, az aquincumi orgona
Műfajismeret: epigramma, komédia állatmese, nászdal, regény, útleírások, történetírás.
A klasszikus kultúra továbbélése: a szövegekhez kapcsolva, a vizuális művészetekben, az
irodalomban, a zenében, szokásrendszerünkben.

LATIN NYELV 11
Szerkezet: soros
Óraszám
Iskolai: 111 óra
Otthoni: 3 óra/hét
Tanítási ciklus: 3 óra / 1 hét
Cél










a feldolgozott szövegek értelmi tagolásának, intonálásának tanítása
a szövegben való horizontális es vertikális eligazodás tanítása
a szöveghez adott lábjegyzetek, kommentárok használatára szoktatás
kézikönyvek ajánlása, használtatása
a mondattan elsajátíttatása
a magyaros fordítás követelményeinek megismertetése
a magyaros fordítás igényének kiépítése
a szövegből kiszűrhető es a szöveghez kapcsolható kultúrtörténeti tudnivalók
megtaláltatása, rögzíttetése
az elszigetelt illetve összefüggő lexikai egységek memorizáltatása

Követelmény
A tanév végére a tanulónak tudnia kell
 tanult retorikai szöveget megfelelő intonációval olvasni
 hexameteres szöveget folyamatosan felolvasni
 a tanév során feldolgozott szövegekhez magyaros fordítást produkálni szóban vagy
írásban
 könnyű vagy közepesen nehéz, ismeretlen szöveget adott idő alatt nyomtatott
szótárral önállóan feldolgozni, megérteni, magyaros fordítást adni hozzá írásban
 felismerni a mondattani jelenségek különböző fajtáit, megadni szokásos magyar
megfelelőiket
 a tanórán feldolgozott szövegek szavainak legalább 50%-át teljes szótári alakkal
fejben tartani
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memoriter idézni a kijelölt szövegeket és a feldolgozott szövegekből származó
illetve hozzájuk kapcsolódó szállóigéket
összefüggően ismertetni a tanult kultúrtörténeti jelenségeket, felismerni ezek
összefüggéseit a római kultúrán belül, felismerni továbbélésüket a magyar és az
európai kultúrában
a latin szavak egymáshoz való viszonyát felismerni a tövek, prefixumok és
szuffixumok alapján
felismerni a tanult és ismeretlen latin szavak továbbélő formáit a magyar
köznyelvben

Tartalom
Tananyag
Szövegek
Eredeti klasszikus szövegek: Cicero: Oratio in Catilinam prima I. IV. XIII., Cicero: Terentiae
suae (Ad fam. XIV. 1.), Cicero: De signis XLVIII., Vergilius: Aeneis I. 1-33., Aeneis II. 1-20,
40-56, 212-224., Aeneis IV. 1-14, 586-606., Aeneis VI. 264-272; 298-312, 456-477, 684-702.
847-853., az Aeneisből további 20 sor, Vergilius egyéb műveiből kb. 25 sor, Catullus: 85. c.
(Odi et amo ...), 51. c. (Ille mi ...), Catullustól további kb. 25 sor, Martialis IX. 97.,
Martialistól további 10 sor, Ovidiustól 30 sor - csak fordítási gyakorlatként, I. Caesartól 30
sor - csak fordítási gyakorlatként, Cicero retorikai vagy filozófiai műveiből 12 sor - csak
fordítási gyakorlatként
A szövegekhez kapcsolódó lexika, aktív elsajátításra
A szavak, kifejezések mindegyike a következő szövegekből: Cicero: Oratio in Catilinam prima
I. IV. XIII., Vergilius: Aeneis I.1-33., Catullus 85. c., Martialis IX. 97.
A többi feldolgozott szövegből aktív elsajátításra: a szavak, kifejezések kb. 50%-a.
Memoriter:
 Vers: Vergilius sírverse, Vergilius: Aeneis I. 1-12., Aeneis VI., 847-853., Catullus:
85.
 Próza: Cicero: Oratio in Catilinam prima I. 1. 2. 3.
 Szállóigék a feldolgozott szövegekből: kb. 35 mondat
A szövegekben előforduló szavak továbbélő formái: a magyar köznyelvben, a tantárgyaknak
és az ezeknek megfelelő tudományoknak a szaknyelvében.
Nyelvtan
Alaktan: a határozatlan névmások, a görög nevek deklinálása, az I. imperativus passzív
alakjai, a II. imperativus, összevont igealakok.
Esettan: abl. mensurae, acc. exclamationis, dat. auctoris, dat. possesivus, gen. memoriae, acc.
respectivus, mértékhatározó acc., dat. commodi, incommodi, dat. finalis, abl. limitationis, abl.
originis.
Igeneves szerkezet: a part. coniunctum
Mondattan: az alárendelő összetett mondatok indicativusszal, a consecutio temporum, a függő
kérdés, a célhatározói és célzatos mellékmondat, a többszörös alárendelés, a feltételes
mondatok fajtái, a következményes mellékmondat, egyéb mellékmondatok consec.
temporummal, oratio recta, oratio obliqua, a felszólítás és tiltás, a műveltetés kifejezési
lehetőségei, az appositio praedicativa.
Szóképzéstan: praefixumok ás suffixumok felismerése tanult és még nem, tanult szavakban,
praefixumok es suffixumok alapján szócsaládok egyes tagjainak, egymásra vonatkoztatása.
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Verstan: elemzés és értő skandálás szintjén: a szapphói strófa, felismerés szintjén: tiszta
jambikus trimeter.
Kultúrtörténet
A tanult auctorok életrajza és főbb művei: Cicero, Vergilius, Martialis.
Mitológia: Hádész, Perszephoné, Demeter, Eleuszisz, az Alvilág vizei, részei, Charon,
Cerberus, bejutás az Alvilágba, Sibyllák, Orpheusz, a világ keletkezése, Prométheusz, Aeneas
és családja, a Párkák, Parisz ítélete, Ganümédész, Danaosz és lányai, a trójai háború,
Laokoón, Dido és Anna.
Történelem: személyek, események, helyek: Catilina, Verres, Trója, Mükéné, Cumae, Nápoly,
az I. és II. triumvirátus, a polgárháború az. i.e. 1. században.
Életmódtan: temetkezési szokások, áldás- és átokformulák, patronus, cliens, a datálás,
levélformulák, villa, vidéki birtok.
Képzőművészet: épületek: Curia Iuppiter Stator templom, szobrok: Cicero Vergilius Laocoonszoborcsoport, Iuno királynői díszben, Ganümédész ókori terrakotta szobra, vázaképek:
Szapphó, Kharón, a faló, mozaik a 4. századból: Dido és Aeneas, dombormű: Prométheuszszarkofág, Orpheusz és Eurüdiké.
Műfajismeret: eposz, eposzi kellékek, a szónoki beszéd részei.
A klasszikus kultúra továbbélése: a szövegekhez kapcsolva vizuális művészetekben, az
irodalomban, a zenében szokásrendszerünkben.

LATIN NYELV 12
Szerkezet: soros
Óraszám
Iskolai: 99 óra
Otthoni: 3 óra/hét
Tanítási ciklus: 3 óra / 1 hét
Cél










a feldolgozott szövegek esztétikai szépségének megértetése a stilisztikai,
jelentéstani megfigyelések segítségével
a szövegkritikai apparátus megismertetése, használtatása
a szövegek megértésén alapuló átélés elősegítése
a művészi fordítás kritériumainak megismertetése
műfordítások ismeretének, véleményezésének, készítésének igényeltetése
a nyelvtani tudás elmélyítése, bővítése
a szöveghez kapcsolódó kultúrtörténeti tudnivalók önálló felkutattatása
kézikönyvekből
a tanult kultúrtörténeti tudnivalók hozzákapcsoltatása más témakörökhöz, más
tantárgyakhoz
elszigetelt illetve összefüggő lexikai egységek memorizáltatása
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Követelmény
A tanév végére a tanulónak tudnia kell:
 a tanórán vagy önállóan feldolgozott szöveget, annak mondanivalóját és
esztétikumát tükröző módon felolvasni
 felismerni és skandálni a leggyakoribb versformákat
 a tanév során feldolgozott szövegekhez szép magyar fordítást produkálni szóban
vagy írásban
 közepesen nehéz, ismeretlen, eredeti, klasszikus szöveget adott idő alatt
nyomtatott szótárral (esetleg lábjegyzetekkel) önállóan feldolgozni, megérteni,
szép magyar fordítást adni hozzá írásban
 kifejezéseknek, szólásoknak, alárendelt mondatoknak a helyes magyar
megfelelőjét megtalálni vagy legalább felismerni
 a tanórán feldolgozott szövegek szavainak legalább 50%-át teljes szótári alakkal
fejben tartani
 memoriter idézni a kijelölt szövegeket és a feldolgozott szövegekből származó
illetve szerzőikhez kapcsolódó szállóigéket
 összefüggően, magyarul ismertetni a latin nyelvtan egyes jelenségeit példákkal,
magyar megfelelőikkel együtt
 összefüggően ismertetni a tanult kultúrtörténeti jelenségeket, azok egymáshoz való
viszonyát, illetve továbbélésüket a magyar és az európai kultúrában
 ismertetni a latin szavak alkotóelemeit, egymáshoz való viszonyokat szócsalád
vagy származékszavak esetén
 példákat mondani a tanult latin szavak továbbélésére a mai magyar köznyelvben
 felismerni a latin szavak továbbélését a szaknyelvi szavakban
Tartalom
Tananyag
Szövegek
A szövegértés, stilisztika, fordítás szempontjából feldolgozandó klasszikus szövegek:
Horatius:ódái - I.1.,II.10., III.30, egyéb ódáiból 100 sor, az epodoszokból 10 sor, a szatírákból
20 sor, az episztulákból 16 sor, Tacitus: Annales I.1., egyéb fejezeteiből 70 sor, Lucretius: De
rerum natura 40 sor, Vergilius: eklogáiból 20 sor, Plinius: Epistulac: 14 sor, Seneca: Epistulae
morales VI. 47.: 19 sor.
A szövegekhez kapcsolódó lexika, aktív elsajátításra:
A szavak, kifejezések mindegyike a következő szövegekből: Horatius: ódái: I.1., II.10., III.30.,
Tacitus: Annales I.1., Seneca: Epistulae morales VI.47.
A többi feldolgozott szövegből aktív elsajátításra: a szavak, kifejezések kb. 50%-a.
Memoriter:
 Vers: Horatius ódáiból: Altercatio cum Lydia I. 1. 6 sor, más költőtől: 10 sor
 Szállóigék a feldolgozott szövegekből: kb. 35 mondat.
A szövegekben előforduló szavak továbbélő formái: a magyar köznyelvben, a tantárgyaknak
és az ezeknek megfelelő tudományoknak a szaknyelvében.
Nyelvtan
Az alaktan ismétlése és kiegészítése: rendhagyókkal, alakváltozatokkal, archaizmusokkal,
ezüstkori jelenségekkel.
Az esettani ismeretek elmélyítése és bővítése a feldolgozott szövegek függvényében.
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A mondattan ismétlése és bővítése a szövegekben megfigyelt jelenségek alapján: casus mixtus,
az ezüstkori mondatszerkesztés.
Szóképzéstan: a szótő módosulásai praefixum, suffixum esetén, praefixumok és suffixumok
jelentésmódosító szerepének ismerete és ennek tükrözése a fordításban.
Verstan: elemzés és értő skandálás szintjén: Asclepiadeum primum. Felismerés és ismert vers
felolvasása szintjén: az alkaioszi strófa, versus Asclepiadeus maior, metrum iambicum
secundum.
Kultúrtörténet
Filozófia: a görög-római filozófia irányzatai, a görög-római filozófia legkiemelkedőbb
alakjai, az epikureizmus és a sztoicizmus latin jelszavai.
A tanult auctorok életrajza és főbb művei: Horatius, Tacitus, Seneca, Plinius minor, Tibullus,
Lucretius.
Mitológia: Venus és Mars kapcsolata, a Múzsák, Apollo szerepkörei, Pax, gigantomachia.
Történelem (személyek, események, helyek): Maecenas, Augustus, Tiberius, Nero, a 79-es
Vezúv-kitörés, a régészeti ásatások, Pompeii.
Életmódtan: a kocsiverseny, a hajózás, a vadászat, a hangszerek, a szórakozás, a jóslás, a
fegyverek, papi testületek.
Képzőművészet: Augustus-ábrázolások, Arapacis, Circus Maximus, Mars mező, Capitolium,
antik edények, vázafestészet.
Műfajismeret: ecloga, epodus, epistula, satira.
A klasszikus kultúra továbbélése: a szövegekhez kapcsolva a vizuális művészetekben, az
irodalomban, a zenében, szokásrendszerünkben.
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NÉMET NYELV
Helyi tanterve
BEVEZETŐ
A német nyelv – elvileg – különböző szinteken jelenik meg a gimnáziumunkban, mert a
diákok egy része, sajnos egyre kevesebben, szinte elenyésző számban, általános iskolában is
tanulta már, döntő részük pedig a középiskolában találkozott először a nyelvvel.
Ennek megfelelően különböző lehetne a haladás tempója is. A tapasztalati tény azonban az,
hogy a nagyon kevés számú „haladó” német nyelvet tanuló a gyakorlatban újrakezdő, olyan
hiányos készségekkel, ismeretekkel érkezik a gimnáziumba.
Nagyon gyakori jelenség, hogy a kezdő szintről induló tanulók látványosabban képesek
haladni a második idegen nyelv – jelen esetben német – tanulásával, jól alkalmazva a már
meglévő nyelvtanulási stratégiáikat, idegennyelvi kompetenciáikat, így a 12. évfolyam végére
gyakorlatilag egyáltalán nem észlelhető a különbség a két szint között.
Ezért nem indokolt külön kezdők és haladók számára tanterv készítése.
Természetesen szem előtt tartjuk a kerettanterv előírásait a nyelvi szinteket illetően:
 első idegen nyelvnél 10. évfolyam végére A2 szint, 12. évfolyam végére B1 szint.
 második idegen nyelvnél 10. évfolyam végére A1 szint, 12. évfolyam végére A2
szint elérése a cél.
A célok konkrét realizálása a tankönyvekre épült tanmenetekben történik.
A képet árnyalja még az a tény, hogy feladatunk a kétszintű érettségire való felkészítés is,
márpedig a kezdők közül is jelentkeznek emelt szintű érettségire, s akkor nekik is a B1-B2
szintet kell elérniük. Itt már nagy szerepet kap a differenciált foglalkoztatás, illetve a tanórán
kívüli felkészítés.
A másik fontos szempont a NAT szerinti kulcskompetenciák beépítése a helyi tantervbe.
Magától értetődik, s a tantárgy jellegéből adódik, hogy az idegen nyelvi kommunikáció
kompetenciája jelenik meg legerősebben, valamint e kompetencia folyamatos fejlesztése. Az
idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik fogalmak, gondolatok,
érzések, tények szóbeli- írásbeli megértését, vélemény alkotását az egyén nyelvtudásának
szintjén, a mindennapi élet társalgási témáiban való gondolatainak kifejezését. A tanulónak
képessé kell válnia nyelvtudását a továbbiakban önállóan, nem formális keretek között is
fejleszteni. Az idegen nyelvi kompetencia feltételezi a multikulturális szemléletet is, a
kultúrák sokféleségének tiszteletben tartását.
A német nyelv oktatásának minden mozzanatát áthatja az idegen nyelvi kommunikáció
kompetenciájának fejlesztése.
Ettől nehezen választható el az anyanyelvi kommunikáció, hiszen gyakran kerül sor az
anyanyelvi szerkezetek, elemek tudatosítására, az idegen nyelvivel való párhuzamba, vagy
éppen ellentétbe állítására.
A digitális kompetencia fejlesztése egyre inkább szerves része az idegen nyelvi oktatásnak
is, hiszen az ismeretek szerzésének egyik fő forrása az Internet.
A kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia hatékony fejlesztésére nyílik mód a
különböző munkaformák alkalmazásával.
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A hatékony, önálló tanulás elősegítése érdekében a tantárgy specialitásait figyelembe vevő
stratégiákra és technikákra kell felhívni a figyelmet, s folyamatosan gyarapítani ezt az
eszköztárat.
A szociális és állampolgári kompetenciák erősítésére elsősorban az országismereti
témakörökben van lehetőség az anyanyelvi és célnyelvi ország jellemzőinek összevetésekor,
tudatosításakor.
A matematikai és természettudományos, az esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztésére
az egyes témakörök adják a lehetőséget.
Ezért a tantervben nem jelöljük külön, minden esetben, de célunk, hogy ezen kompetenciák
fejlesztésének integrálása a helyi tanterv szerves részévé váljon.

MÁSODIK IDEGEN NYELV
9–12. évfolyam
Célok és feladatok
Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja,
hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv
tanulását megkönnyítheti az első nyelv elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű
óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, munkaformák és követelmények már ismertek. A
diákok nyelvtanulási stratégiái és önbizalma szintén támogathatják az újabb nyelv tanulását.
Ez a korosztály látványosabb tempóban halad az előző évfolyamokon jellemzőnél, ezért
reálisan elvárható, hogy a második idegen nyelvből a 10. tanév végére az A1–A2 közötti
szintet, a 12. évfolyam befejezésére pedig az A2–B1 közötti szintet elérjék a diákok. A célok
és feladatok egybeesnek az első idegen nyelvnél kifejtettekkel.
Fejlesztési követelmények
A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud néhány mondatos információt cserélni,
rövidebb szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve
szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet
alkotni más országok népeiről és kultúrájáról.
Témalista (ajánlás)
 Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek;
családi ünnepek.
 Az otthon. A szűkebb környezet: a lakás bemutatása; a lakószoba bemutatása.
Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.
 Tágabb környezetünk: falu, kisváros, világváros; a lakóhely bemutatása;
idegenvezetés a lakóhelyen; növények és állatok.
 Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola; egy
célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival.
 Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések.
 Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; ételek és ételreceptek;
éttermek és gyorséttermek.
 Utazás: utazási előkészületek; nyaralás itthon és külföldön.
 Szabadidő és szórakozás: kedvenc sport; gyűjtemények; sport az iskolában és az
iskolán kívül; videó, számítógép és olvasás; kulturális események; a színház és a
mozi világa; a modern és a klasszikus zene; az internet világa.
 A munka világa: munkavállalás nyáron, pályaválasztás.
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Országismeret: találkozások a célország(ok) kultúrájával, tájékozódás a
célország(ok) politikai, gazdasági és társadalmi életéről.
Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe
mindennapjainkban; a célország(ok) közismert technikai és tudományos
csúcsteljesítményei.
Aktuális témák.

9. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 111
Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott
kimeneti követelményeket hét nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza.
Kommunikációs szándékok
(lásd a 10. évfolyam kerettantervében)
Fogalomkörök
(lásd a 10. évfolyam kerettantervében)
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kéréseket és utasításokat követni;
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni;
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett válaszokat adni;
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni;
 megértési problémák esetén segítséget kérni;
 egyszerű párbeszédben részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt
megtalálni;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni, azt
felolvasni;
 egyszerű, képpel illusztrált történetet követni.
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Íráskészség
A tanuló legyen képes
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat helyesen
leírni;
 egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni;
 egyszerű, strukturált szöveget (pl. baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni.

10. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 111
Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott
kimeneti követelményeket hét nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza.
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,
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,
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.
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:







dolgok, személyek megnevezése, leírása,
események leírása,
információkérés, információadás,
igenlő vagy nemleges válasz,
tudás, nem tudás,
bizonyosság, bizonytalanság.

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,
 birtoklás kifejezése,
 térbeli és időbeli viszonyok,
 mennyiségi és minőségi viszonyok,
 esetviszonyok,
 szövegösszetartó eszközök.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket,
közléseket, eseményeket megérteni;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt
kiszűrni;
 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott;
 szövegből kikövetkeztetni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel
struktúrákba rendezett válaszokat adni;

megfogalmazott

kérdésekre

egyszerű
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egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni,
eseményeket elmesélni;
megértési problémák esetén segítséget kérni;
egyszerű párbeszédben részt venni;
beszélgetést kezdeményezni, befejezni.

kérdéseket

feltenni,

Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt
megtalálni;
 ismeretlen nyelvi elem jelentését jó részt ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott szövegből kikövetkeztetni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
 egyszerű, képpel illusztrált történetet megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leírni;
 ismert struktúrák felhasználásával kb. 10 mondatos tényszerű információt
közvetítő szöveget írni;
 különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni.

11. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 111
Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott
kimeneti követelményeket hét nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza.
Kommunikációs szándékok
(lásd a 12. évfolyam kerettantervében)
Fogalomkörök
(lásd a 12. évfolyam kerettantervében)
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
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kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
jórészt ismert nyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy monologikus szöveg
lényegét megérteni.

Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett
válaszokat adni;
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásba bekapcsolódni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
 egyszerű történetet megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
 gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé
rendezni;
 különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni;
 különböző közlésformákat (elbeszélés, jellemzés) használni.

12. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 111
Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott
kimeneti követelményeket hét nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza.
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:


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

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:








sajnálkozás;
öröm;
elégedettség, elégedetlenség;
csodálkozás;
remény;
bánat;
bosszúság.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:











véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;
valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;
egyetértés, egyet nem értés;
érdeklődés, érdektelenség;
tetszés, nem tetszés;
dicséret, kritika;
ellenvetés;
akarat, kívánság, képesség, 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.

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.
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:








visszakérdezés, ismétléskérés;
nem értés;
betűzés kérése, betűzés;
felkérés lassabb, hangosabb beszédre;
beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;
megerősítés
témaváltás, beszélgetés lezárása.

Fogalomkörök
 cselekvés, történés, létezés kifejezése,
 birtoklás kifejezése,
 térbeli és időbeli viszonyok,
 függő beszéd,
 mennyiségi és minőségi viszonyok,
 modalitás,
 esetviszonyok,
 logikai viszonyok,
 szövegösszetartó eszközök.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
 köznyelvi eszközöket használó társalgás, beszélgetés vagy monologikus szöveg
lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett
válaszokat adni;
 változatos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
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kb. 150 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai, illetve irodalmi szöveg lényeges
pontjait megérteni.

Íráskészség
A tanuló legyen képes
 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikus összefüggések alapján kb. 150 szavas
bekezdésekbe rendezett szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni;
 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

HALADÓ NÉMET NYELV
9–12. évfolyam
Célok és feladatok
A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt ideális esetben
megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük
bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az
órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli
feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik erős és gyenge
pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése.
Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2 –B1 közötti szintre, melyen
számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni.
Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki
tudják szűrni a lényeges információt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban
létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról
szóban és írásban információt tudjanak cserélni.
A 12. évfolyam végére a diákoknak B1–B2 közötti szintű nyelvtudást kell szerezniük, a jobb
képességű, motiváltabb diáknak B2 szintre kell eljutnia az előző szintnél fejlettebb
szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell szóban és írásban információt
cserélniük, hosszabb szövegeket megérteniük és létrehozniuk.
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.
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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.
Témalista a 12. évfolyam végéig- az érettségi követelményekhez illeszkedve
 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 a célország(ok) kultúrájával; tájékozódás a
célország(ok) politikai, gazdasági és társadalmi életéről.
 Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe
mindennapjainkban; a célország(ok) közismert technikai és tudományos
csúcsteljesítményei.
 Aktuális témák.

9. ÉVFOLYAM
Heti 7, évi 259 óra
Tartalom
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:







megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:



sajnálkozás
elégedettség, elégedetlenség
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:




véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás,
egyetértés, egyet nem értés
tetszés, nem tetszés

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:





dolgok, személyek megnevezése, leírása,
események leírása
információkérés, információadás
igenlő vagy nemleges válasz

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:





kérés
tiltás, felszólítás,
kínálás és arra reagálás,
meghívás és arra reagálás

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:




visszakérdezés, ismétléskérés,
nem értés
betűzés, betűzés kérése.

Fogalomkörök
 az összes eddig tanult nyelvtani fogalomkör ismétlése, rendszerezése:
 igék, igeidők: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur
 módbeli segédigék,
 sich-es igék
 a főnév, esetei
 névmások
 mellékmondati szórend, kötőszók,
 viszonyszók
Témakörök
 a családom és én
 napirendem
 öltözködés,
 Iskola, iskolai események
 Szabadidő, hobbi, olvasás
 Kirándulás
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
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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;
 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.

10. ÉVFOLYAM
Heti 6, évi 222 óra
Tartalom
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:



telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;
személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás,
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érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,
engedélykérés és arra reagálás,
köszönet és arra reagálás,

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:





csodálkozás;
remény;
bánat;
bosszúság.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:








valaki igazának az elismerése és el nem ismerése,
érdeklődés, érdektelenség,
dicséret, kritika,
ellenvetés,
akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség,
ígéret; szándék, terv,
érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:




tudás, nem tudás;
bizonyosság, bizonytalanság;
ismerés, nem ismerés.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:




segítségkérés és arra reagálás;
javaslat és arra reagálás;
kínálás és arra reagálás;

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:




felkérés lassabb, hangosabb beszédre;
beszélési szándék jelzése, téma bevezetése; megerősítés
témaváltás, beszélgetés lezárása.

Fogalomkörök
 Szövegösszetartó elemek
 Zu + Inf szerkezetek
 Tagadás
 A melléknév fokozása, ragozása,
 Ellentétes kötőszavak,
 A személytelenség kifejezése
 Óhajtás,
 Időhatározói mondatok
Témakörök
 emberi kapcsolatok, barátságok,
 iskola, tanulás, órán kívüli elfoglaltságok,
 sport, extrém sportok,
 étkezés, étkezési szokások itthon és a célországban,
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időjárás, időjárás jelentés,
vásárlási szokások, a tudatos vásárló,
technika a hétköznapjainkban, technikai találmányok.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 150 szavas köznyelvi 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. 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
Évi óraszám: 111
Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott
kimeneti követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza.
Kommunikációs szándékok
(lásd a 12. évfolyam kerettantervében)
Fogalomkörök
(lásd a 12. évfolyam kerettantervében)
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül
megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját 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.
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Íráskészség
A tanuló legyen képes
 kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni;
 gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a
megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján
bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
 különböző szövegfajtákat létrehozni;
 változatos közlésformákat használni.

12. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 96
Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott
kimeneti követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza.
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:














megszólítás;
köszönés, elköszönés;
bemutatás, bemutatkozás;
telefonálásnál bemutatkozás, 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.
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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,
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.

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;
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,
 birtoklás kifejezése,
 térbeli és időbeli viszonyok,
 függő beszéd,
 mennyiségi és minőségi viszonyok,
 modalitás,
 esetviszonyok,
 logikai viszonyok,
 szövegösszetartó eszközök.
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.
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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 használni.

Német nyelv speciális nyelvi képzés
Készült Bedő Éva minősített tanterve alapján

1. ÉVFOLYAM
Tanítási ciklus
Heti 7 óra / 1 hét
Fejlesztési követelmények /kapcs: tevékenységi formák/
A továbbiakban szövegen mindig a tanult lexika és nyelvtan alapján elvárható szintű
szövegek értendők!
Beszédértési készség:
A tanuló





teljesen megérti a német nyelvű óravezetést
megérti az irodalmi kiejtéssel beszélő, normál beszédtempójú anyanyelvi beszélő
mondanivalójának lényegét a hétköznapi élet tanult tárgyköreiben
megérti a gépi hanghordozók által közvetített ilyen információk lényegét
meg tudja oldani a hallott szövegekkel kapcsolatos tankönyvi és hasonlójellegű
feladatokat, a szövegek tartalmát magyarul Összefoglalja, illetve tolmácsolja

Beszédkészség /Kapcs: beszédszándékok/
A tanuló








hétköznapi élet tanult tárgyköreiben képes beszélgetést folytatni az anyanyelvi
beszélő számára érthető kiejtéssel, az anyanyelvitől lényegesen el nem térő
hangsúllyal es intonációval
képes a tanult témakörökben képek, képsorok leírására es véleményezésére
képes személyek es tárgyak leírására és jellemzésére
az olvasott, hallott szöveg lényegét segítséggel röviden németül összefoglalja
részt vesz szituációs játékokban
röviden önállóan képes beszámolni saját helyzetéből, élményeiből kiindulva a
tanult témakörökről
használja az automatizált nyelvi elemeket, fordulatokat es az alapvető
szövegkohéziós elemeket
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Olvasásértési készség:
A tanuló






értelmesen, helyesen tagolva, az anyanyelvi beszélő számára érthetően olvassa a
megfelelő szintű szövegeket
képes köznapi szövegek lényegének megértésére, a logikai összefüggések es az
eseménysor követésére képes az ismeretlen elemek kikövetkeztetésére a
szövegösszefüggés, a szóösszetételi és szóképzési ismeretei alapján
képes egyszerű autentikus szövegek lényeges elemeinek megértésére /leírások,
hirdetések, információs táblák, ismertetések, utasítások, tilalmak stb./
képes tanári irányítással rövid házi olvasmány feldolgozására
az olvasott szöveg tartalmát magyarul összefoglalja

Írásbeli készség:
A tanuló






képes a tanórai és házi írásbeli feladatok önálló megoldására
képes egyszerű magánlevél, üdvözlő lap írására, ismeri a magánlevél formáját
tud néhány mondatos összefüggő szöveget, beszámolót, fogalmazást írni a tanult
témakörökben a szövegkohézió alapelemeinek felhasználásával
képes szövegeket szótár segítségével magyarra fordítani
képes a kontrasztív nyelvtani tudatosítás célját szolgáló mondatokat, rövid
szövegeket németre fordítani képes a kétnyelvű szótárt használni

Tartalom
Beszédszándékok /kapcs: kommunikációs kultúra, országismeret/
Bemutatkozás, köszönés, búcsúzás:
Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle:...
Darf ich bekannt machen:
Auf Wiederhören! Bis bald! Mach's gut!
Információ kérés és adás:
Können Sie mir sagen:
Meines Wissens....
Wenn ich mich nicht irre..
Véleménynyilvánítás:
egyetértés-egyet nem értés, helyeslés-rosszallás, tetszés-nem tetszés kifejezése:
Da bin ich anderer Meinung.
Das finde ich nicht richtig. Ich bin dagegen, dass /weil....
Tudás - nem tudás kifejezése:
Ich habe keine Ahnung.
Leider kann ich Ihnen/dir da nicht helfen.
Modalitás
a können, dürfen, wollen, sollen, müssen igék használata
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Akarat, terv, szándék, kívánság kifejezése:
Ich schlage vor,
Wir haben vor,
Haben Sie nicht die Absicht,.... zu
Segítség felajánlása, elfogadása:
Können Sie mir bitte helfen?
Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?
Jókívánságok, meghívás:
Herzlichen Glückwunsch zu
Ich möchte Sie/dich zu einladen
Emlékezés:
Kannst du dich erinnern
Vergiss nicht,
Meglepetés, érdeklődés:
Das kann nicht wahr sein! Was Sie nicht sagen!
Remény, félelem kifejezése:
Ich hoffe,dassich habe Angst vor
Sajnálkozás, együttérzés kifejezése:
Es tut mir leid, dass /aber
Es ist wirklich schade, dass....
Fogalomkörök, nyelvtan:
/kapcs: beszédszándékok, témakörök/
Az év elején - tekintettel az iskolaváltásra - nyelvtanból is rendszerező ismétlésre van
szükség.
 A főnévragozás rendszere
 Földrajzi nevek hely- es irányhatározó szerkezetekben
 A melléknév mint jelző
 A melléknév fokozása es a hasonlító szerkezet
 Főnévvé vált melléknevek
 • A keltezés 65 az óra, évszámok
 A személyes es a birtokos névmások ragozása , az "es" névmás használata
 A visszaható es kérdő névmások áttekintése
 Az ige: Präsens, Perfekt, Präteritum es Futur igeidők képzése es használata
 a sich-es igék
 az igekötős igék
 a módbeli segédigék alapjelentései
 A legfontosabb elöljárók rendszerezése, durch, für, gegen, ohne, um,bis, an auf, in,
neben, vor, über, unter, hinter, zwischen, bei, mit, nach, zu, von, wegen, während
 A kötőszák es a szórend kapcsolata a legfontosabb kötőszók ismétlésével
 Az idő- es oksági viszonyok kifejezése összetett mondatokban /als, wenn, weil/
 A tárgyi mellékmondatok /dass, ob /
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A zu + Infinitiv szerkezet

A szóképzés alapjai
Témakörök:
/kapcs: beszédszándékok, fogalomkörök/
Ember és társadalom


önéletrajz, a tágabb család, rokoni kapcsolatok, családi ünnepek, életmód és
szokások Magyarországon /kapcs:honismeret/

Tágabb környezetünk



hazánk természeti viszonyai, időjárása, fővárosa, városai, a német nyelvű országok
természeti viszonyai, városai
• életmód és szokások Ausztriában, Németországban /kapcs: kapcsolódás
Európához/

Környezetvédelem



mit tehetünk a környezetért?, szelektív szemétgyűjtés, a közvetlen környezet,
parkok, terek rendben tartása
takarékosság a természeti erőforrásokkal /vízhasználat, fűtés, környezetszennyezés
a háztartásban //kapcs: Környezeti nevelés/

Az iskola világa



diákélet, diákszokások nálunk és Ausztriában, valamint Németországban
új tantárgyak, változások az iskolai életben az általános iskolához képest

A munka világa


a szülök és ismerősök foglalkozása, munkakörülményei, családi munkamegosztás
/kapcs:pályaorientáció/

Ép testben ép lélek




egészséges étkezés, élelmiszerek, ételek
az életkornak megfelelő napirend és időbeosztás
diáksport, sportágak /kapcs: testi és lelki egészség/

Szabadidő, szórakozás


olvasás, könyvtár /könyv, újságok/, tévé, magnóhallgatás hobbi /pl. gyűjtés,
modellezés, barkácsolás, kézimunka/

Kultúra


irodalmi szemelvények, kispróza, versek

Tudomány, technika




a technika otthonunkban, háztartási gépek
lexikonok, folyóiratok
computer, mint a tudományos munka segítője

877

Nyelvtörők, közmondások, daltanulás, verstanulás
Értékelés
Formák:









szóbeli felelet
tanórai munka
házi feladat
feladatlapok kitöltése
röpdolgozat
nagydolgozat
projektek
szorgalmi feladatok

Szempontok:
Szóbeli:










a kiejtés, hangsúly es intonáció helyessége
o a beszédszándékok megvalósítása
a helyes reagálás
a kommunikativ cél teljesítése
a beszédprodukció önállósága
a beszéd folyamatossága
a tanult szókincs használata
a feladatmegoldási képesség szintje
a nyelvhelyesség

Írásbeli:






a kommunikatív cél teljesítése
a tartalmi elemek értéke
a műfaji sajátosságok betartása
a tanult szókincs használata
az alapvető szövegösszefüggés megteremtése, szövegkohéziós elemek megléte

Nyelvhelyesség
 a szociokulturális feltételek és követelmények teljesítése
 a feladatmegoldó képesség szintje
 az írásmű terjedelme
 a megfelelő stílusréteg használata
Fontos, hogy mind a négy alapkészség szintjét folyamatosan értékelni és minősíteni kell:
Feltételek
Tevékenységi formák
/kapcs: fejlesztési követelmények/
 egyéni munka
 páros munka
 csoportmunka
 néma és hangos olvasás
 dialóguskészítés, beszélgetés a tanult témakörökben
 vázlatkészítés hallott es olvasott szöveg alapján /magnóról, rádióból is/
 szövegek lényeges információinak összefoglalása magyar nyelven
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szövegek tartalmának elmondása kérdések, vázlat alapján
szövegalkotás vázlat alapján
mondat/szövegkiegészítés, mondat/szövegtranszformáció
fordítás németre a kontrasztiv jelenségek tudatosítása érdekében
irányított fogalmazás
képek és képsorok rendezése, leírása
programozott gyakorlatok a tanult nyelvi struktúrák automatizálására
rövid szóbeli illetve írásbeli beszámoló készítése a tanult témakörökben
magánlevélírása
• üdvözlő lap írása családi eseményekkel és ünnepekkel kapcsolatban
feladatlapok, tesztlapok kitöltése
egyszerű nyomtatványok, űrlapok kitöltése
német nyelvű ifjúság folyóiratok olvasása
házi olvasmány feldolgozása tanári irányítással
jelenetek összeállítása, eljátszása
a kétnyelvű szótárak és német nyelvű ifjúság lexikonok használata

Taneszközök:
Alaptankönyv + munkafüzet + hangkazetta:
Gottlieb-Maros:Start /Nemzeti Tankönyvkiadó/egyes részei ismétléshez+ Maros: Unterwegs
/N.T. kiadó/ megfelelő részei
Szablyár-Einhom-Magyar: Deutsch mit Grips tankönyv + munkafüzet + hanganyag
Más egyéb, a szintnek megfelelő taneszköz

2. ÉVFOLYAM
Óraszám
Tanítási ciklus: 6 óra / 1 hét
Fejlesztési követelmények
/kapcs: tevékenységi formák/
Beszédértési készség:
A tanuló







megérti az anyanyelvi irodalmi kiejtésű .normál tempójú élőbeszéd minden
lényeges elemét
mindennapi, kevésbé személyes témákban
érti a gépi információhordozók által közvetített szövegek logikai összefüggéseit,
követi az eseménysorba rádió és tévéműsorokat önállóan is fel tudja használni
német nyelvtudása fejlesztésére
a hallott szöveg lényegét magyar nyelven tolmácsolni képes
megoldja a hallott szövegekkel kapcsolatos tankönyvi és ezekhez hasonló jellegű
feladatokat Beszéd: A tanuló
tud a mindennapi élet beszédhelyzeteiben és a tanult országismereti témákban
beszélgetést kezdeni, folytatni és befejezni német anyanyelvűekkel
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összefüggően beszámol a mindennapi élet eseményeiről és saját élményeiről,
tapasztalatairól
önálló véleményt nyilvánít a fenti témákban és ezeket megindokolja
hallott vagy olvasott szöveg lényegét németül tolmácsolja
részt vesz szerepjátékokban adekvát módon reagál ilyen szituációkban
ki tudja fejezni egyetértését, egyet nem értését és érzelmi viszonyát a beszélgetés
témáihoz
képes a nyelv megfelelő használatára a célnyelvi országokban is

Olvasásértési készség:
A tanuló





megérti a köznapi autentikus szövegek lényeges elemeit /leírás, ismertetés,
használati utasítás, információ, stb./
képes a tanórán vagy házi olvasmányként az előző szintnél változatosabb
tematikájú nyelvileg összetettebb szöveget is /pl. újságcikkek/ megérteni és
irányítással feldolgozni, lényegüket magyar nyelven összefoglalni illetve
tolmácsolni
képes rövidebb elbeszélés, novella, vers, egyéb szépirodalmi mű tanári irányítással
történő feldolgozására, felébred benne a németül olvasás igénye

Írásbeli készség:
A tanuló








képes a mindennapi élet témaköreiben az elvárható szinten véleményét,
álláspontját és érzelmeit kifejezni és megindokolni
tud egyszerű önéletrajzot írni
képes egyszerű, a célországban a mindennapi életben szükséges német nyelvű
nyomtatványokat, űrlapokat helyesen kitölteni
szótár segítségével képes tudásszintjének megfelelő szövegek magyarra fordítására
képes a tankönyvi és azokhoz hasonlójellegű feladatok írásbeli megoldására
tudja használni a kétnyelvű szótárakat
szókincs: 2000 lexikai egység produktív ismerete + receptív szókincs

Tartalom
Beszédszándékok:
/kapcs: kommunikációs kultúra, témakörök, nyelvtan/
Magyarázat, indoklás
Das versteht sich von selbst, da
Óhaj, kívánság kifejezése
Ich würde gern, Es wäre schön, zu.. Wenn ich nur ! Hätte ich nur
Valószínűség, valószínűtlenség kifejezése
vielleicht, bestimmt,anscheinend
müssen, sollen, werden segédigék másodlagos jelentései: Er wird schon zu Hause sein.
Sie muß 30 Jahre alt sein.
Hier soll ein Einkaufszentrum gebaut werden
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Vélemény, ellenvetés, érvek felsorolása:
Ich bin der Meinung, daß.... Ich bin nicht einverstanden, weil Ganz im Gegenteil, da
Rábeszélés, tanácsadás, javaslat: Ich an deiner Stelle würde
Du solltest
Ich rate dir zu
Dazu würde ich Ihnen nicht raten, weil
Fogalomkörök, nyelvtan
/kapcs: beszédszándékok, témakörök/
 A tulajdonnevek ragozása -Nevek, címek, rangok birtokos esete
 A minőségek árnyaltabb kifejezése / zu scharf, nicht interessant genug/
 Az eines der deutschsprachigen Länder típusú kiemelő szerkezet
 Törtszámnevek határozatlan számnevek
 Vonatkozó és mutató névmások, határozatlan névmások /jeder - alle /
 Melléknévi igenevek.Partizip Präsens, Partizip Perfekt c Plusquamperfekt
 Konjunktiv II - feltételes jelen és múlt idő
 A módbeli segédigék Konjunktiv II alakjai
 A würde + Infinitiv szerkezet
 A lassen ige - a műveltetés kifejezése
 A szenvedő igeragozás Präsens es Präteritum alakjai-Vorgangspassiv, Zustandsp.
 A szenvedő szerkezet, a módbeli segédigével bővített szenvedő szerkezet
 A módbeli segédigék másodlagos jelentései: sollen, müssen
 Elöljárók: infolge, anläßlich, außer, trotz, innerhalb, außerhalb
 Kötőszók: nachdem, bevor, solange, bis, während, seit, damit, da
 Az elő- és utóidejűség kifejezése
 • Az időhatározói mellékmondatok rendszerezése
 A célhatározói mellékmondat, az um zu + Infinitiv szerkezet
 A jelzői mellékmondatok
 Szóösszetétel
 Szóképzés
Témakörök
/kapcs: Beszédszándékok, fogalomkörök, országismeret/
Ember és társadalom



emberi kapcsolatok, baráti kör, ismerősök
nemzeti ünnepeink

Tágabb környezetünk
• hazánk társadalmi, gazdasági viszonyai
• életmód és szokások Németországban
Környezetvédelem




környezetszennyezés elleni védekezés,
levegőszennyezés, autóforgalom,
erdők és vizek védelme, teendők kiránduláson

Az iskola világa


diákélet, diákszokások nálunk és Németországban
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iskolai ünnepségek, iskolai hagyományok
partnerkapcsolatok magyar és német, osztrák iskolák között
diáklevelezés német nyelven

A munka világa



nyári munka, árak, pénz, megélhetés, családi költségvetés
szolgáltatások

Ép testben ép lélek



az egészséges életmód fontossága
természetjárás,kirándulás, gyalogtúra

Szabadidő, szórakozás





mozi, rádióhallgatás, tv, kiállítások
zenei rendezvények, színház,
utazás - pályaudvar
utazási iroda, szálláshelyek, közlekedés

Kultúra


irodalmi szemelvények, kispróza, versek, a német nyelvű kultúra és történelem
legfontosabb képviselői, képzőművészeti és zeneművek

Tudomány, technika

Formák:









számítógép, háztartási gépek
szóbeli felelet
tanórai munka
házi feladat
feladatlapok kitöltése
röpdolgozat
nagydolgozat
projektek
szorgalmi feladatok

Szempontok:
Szóbeli:










kiejtés, hangsúly és intonáció helyessége
beszédszándékok megvalósítása
helyes reagálás
kommunikatív cél teljesítése
beszédprodukció önállósága
beszéd folyamatossága
tanultszókincs használata
feladatmegoldási képesség szintje
nyelvhelyesség

Írásbeli:


kommunikatív cél teljesítése
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 tartalmi elemek értéke
 műfaji sajátosságok betartása
 tanult szókincs használata
 az alapvető szövegösszefüggés megteremtése,szövegkohéziós elemek megléte
 nyelvhelyesség
 a szociokulturális feltételek és követelmények teljesítése
 a feladatmegoldó képesség szintje
 az írásmű terjedelme
 a megfelelő stílusréteg használata
Fontos, hogy mind a négy alapkészség szintjét folyamatosan értékelni és minősíteni kell!
Tanulói tevékenységek
/kapcs: fejlesztési követelmények/
 néma S hangos olvasás /újságcikkek, irodalom, a mindennapi életben előforduló
szövegek -információ, táblázat, utasítás, reklám stb.
 hallott vagy olvasottösszeállítása, előadásakomplex feladatok megoldása, hallott
vagy olvasott szöveg összefoglalása magyar és német nyelven a hallott vagy
olvasott szöveg lényegének tolmácsolása németre és magyarra
 • vázlatkészítés, irányított fogalmazás a mindennapi élet tárgyköreiben
 házi olvasmány önálló feldolgozása megadott szempontok alapján
 közérdeklődésre számot tartó rövid cikkek olvasása
 képek és képsorok leírása, véleménynyilvánítás
 projektmunka közösen kiválasztott témában /pl. faliújság, hangkazetta,
információs anyagok, videokazetta készítése/
 tanult témakörökben jelenetek összeállítása, előadása
 történetek folytatása, kiegészítése
 interjúkészítés, párbeszéd folytatása
 programozott gyakorlatok a nyelvi struktúrák automatizálására
 rövid szóbeli beszámoló a mindennapi élet tárgyköreiben
 a kontrasztív jelenségek tudatosítására mondatok, kis szöveg fordítása németre
 feladatlapok és tesztlapok kitöltése
 magánlevél írása
 rövid hivatalos levél írása
 a legfontosabb, gyakran használt nyomtatványok kitöltése
 német nyelvű ifjúsági folyóiratok olvasása
 német nyelvű lexikonok használata
 fordítás magyarra kétnyelvű szótár segítségével
Taneszközök:
Maros Judit: Unterwegs A /Nemzeti Tankönyvkiadó/
Szablyár-Einhorn-Magyar-Schmitt: Deutsch mit Grips 2. tk+ mf.
Más egyéb, a szintnek megfelelő taneszköz

NÉMET HALADÓ III-IV.
Óraszám
Tanítási ciklus 7/6 óra/hét
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Cél: A haladó nyelvi csoportokban igény szerint az emelt szintű érettségi letétele is lehet a
cél. Mivel ez kimeneti szint, összefoglalóan szerepelnek a követelmények a 11. és 12.
évfolyamra Ezt majd a konkrét megvalósítás előtt kell osztály szintre lebontani.
Követelmények:
Beszédértés:
A tanuló legyen képes
 megérteni a német nyelvhasználattól nem vagy csak kissé eltérő anyanyelvi
beszélgetések lényeges információit, alapvetö kommunikációs szándékát (globális
értés)
 megérteni a hallott funkcionális szövegből az adott helyzethez szükséges
információkat (szelektív értés)
 a hallott információk alapján jegyzeteket készíteni
 információkat megérteni megadott szempontok szerint, nemcsak funkcionális
szövegekből
Beszédkészség:
A tanuló legyen képes
 a mindennapi élet rutinfeladatait megoldani
 a megadott témákban gondolatait árnyaltan kifejezni
 a megadott témákról az általánosítás szintjén is megnyilatkozni
Olvasás:
A tanuló egyen képes
 nyelvileg és tartalmilag igényesebb, összetettebb szövegekben főbb információkat,
 gondolatmenetet alapvető kommunikációs szándékokat megérteni
 a különböző stilusrétegeket es stílusárnyalatokat (pl. bizalmas, ironikus stb)
felismerni
 adott információkat megkeresni nemcsak funkcionális szövegben, megadott
szempontok szerint
 megérteni a szöveg mélyebb, másodlagos értelmét.
Írás:
A tanuló legyen képes
 a leggyakoribb írásbeli szövegfajták keretein belül gondolatait, véleményét
árnyaltabban, írásban rögzíteni
 az összetettebb gondolatmenetnek megfeleld árnyalt szöveget létrehozni, igényes
mondatszerkesztéssel
 a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a címzetthez való viszonyának megfelelő
stílust, hangnemet használni.
Tartalom:
Témakörök
(Vö. A német nyelvi érettségi részletes követelményrendszere)
Személyes vonatkozások, család


életrajz, a tanuló életének fontos állomásai, fordulópontjai
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családi élet, családi kapcsolatok azon kívül a család szerepe az egyén es a
társadalom életében
a tizenéves helye a családban, azon kívül családi munkamegosztás, szerepek a
családban, generációk együttélése személyes tervek

Ember és társadalom







a másik ember külső S belső jellemzése
az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság)
lázadás vagy alkalmazkodás, a tizenévesek útkeresése nők és férfiak, szerepek,
előítéletek
az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében öltözködés, divat
a közlekedés eszközei, lehetőségei, a motorizáció hatása a társadalomra es a
környezetre
vásárlási lehetőségek, szolgáltatások, reklámok
viselkedésformák (Andere Länder, andere Sitten), hasonlóságok es különbségek az
emberek között

Hazánk s a német nyelvű országok (összehasonlítás) földrajzi viszonyok




társadalmi viszonyok (szokások, hagyományok, intézmények, vallás)
nemzeti sajátosságok
kultúra, történelem (Id. 9. témakör)

Környezetünk




az otthon és környéke (a lakás, ház bemutatása), a városi és a vidéki élet
összehasonlítása
a lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek, a lakóhely
földrajza, történelme, fejlődésének problémái időjárás, a természet és az ember
harmóniája
a környezetvédelem lehetőségei és problémái, mit tehetünk mi a környezetünkért

Az iskola




saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, szakmai képzés, tagozat stb.).
iskolatípusok, iskolarendszerek Magyarországon és valamelyik célnyelvi
országban tantárgyak, órarend, érdekfödési kör, tanulmányi munka a nyelvtanulás
az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei (hagyományok, szalagavató, ballagás
stb.)
továbbtanulási lehetőségek

A munka világa diákszemmel


pályaválasztás, a munkavállalás körülményei, lehetőségei, divatszakmák zsebpénz

Egészséges életmód





testápolás, a higiénia szerepe az ember életében
étkezési szokások a családban, a világban
gyakori betegségek, baleset (tünetek, orvosi kezelés)
az egészséges életmód (betegségek megelőzésének módjai, táplálkozás, életmód
testmozgás, stressz, szenvedélyek), azon kívül az egészséges életmód es
táplálkozás összefüggései
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Szabadidő, művelődés







szabadidős elfoglaltságok (hobbi, kirándulás, szünidei programok), a szabadidő
jelentősége az ember életében
mozi, színház, koncert, múzeum, zene, a művészet szerepe a mindennapokban
a sport jelentősége
tévézés, rádiózás, a médiumok szerepe, hatásai
olvasás, a könyv szerepe
az idegenforgalom jelentősége

Kultúra, kulturális élet




a magyar történelem és kultúra kiemelkedő egyéniségei
a célnyelvi országok történelmének és kultúrájának néhány európai hírű kiválósága
a német nyelvű irodalomból néhány rövid próza és vers ismerete, a német nyelvű
kultúra más területeinek ismerete (irányzatok, alkotók, művek a zene, a
képzőművészet a színház, a mozi stb. területéről)

Tudomány és technika



technika mindennapi életünkben (autó, számítógép, háztartási gépek
híradástechnika stb.)
a technikai fejlődés pozitív és negatív hatásai a társadalomra, az emberiségre

Közérdeklődésre számot tartó aktuális témák


a partneriskolai kapcsolat története, jellemzői, haszna, személyes élmények,
tapasztalatok

Szövegfajták
 szóban receptíven
 közérdekű bejelentések, közlemények (pályaudvar, áruház stb )
 telefonos szövegek (információk)
 médiaközlemények (időjárás, reklám, programismertetés
 párbeszédek, riportok, beszámolók
 közérdekű témákról szóló előadás
 vers, hangjáték szóban produktívan
 beszámoló, rövid történek elbeszélése
 interjú, párbeszéd írásban receptíven
 funkcionális szövegek
 ismeretterjesztője]legű újságcikkek
 eredeti vagy alig módosított irodalmi szövegek írásban produktívan
 feljegyzés, üzenet
 fogalmazás, képleírás, ábrák, grafikonok, táblázatok hivatalos és magánlevél,
képeslap
 nyomtatvány kitöltése, kérvény, pályázat, reklamáció, önéletrajz
Beszédszándékok
A tanulók életkorának megfelelő helyzetekben, a megadott témákon belül az alábbi
jelentéskörben: Kontakte pflegen/ soziale Konventionen (Gratulation. Begrüßung) Meinungen
äußern/ Bewertung. Kommentar. Kritik, etc. diskutieren und argumentieren (Ablehnung)
Informationsaustausch Sachverhalte darstellen erzählen, berichten Gefühlsausdruck
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(Enttäuschung etc.) Willen bekunden Részletes lista (Id. A német nyelvi érettségi részletes
követelményrendszere 34. a)
Nyelvtani szerkezetek
(Ez nem összefoglaló lista, csak a 11-12. osztályra tervezett anyagokat tartalmazza)
Funktionsverben Futur I und II als Vermutung
Konjunktiv I und II als Redewiedergabe (Kopj I csak receptíven)
Konkurrenzformen des Passivs Modalverben im subjektiven Gebrauch Passiv mit
Modalverben und im Konjunktiv Perfekt und Futur der Modalverben im Nebensatz reflexive
Verben Unpersönliches ausdrücken
Taneszköz:
Maros Judit: Unterwegs B tk+mf
Szablyár-Einhorn-Magyar-Schmitt: Deutsch mit Grips 3. Emelt szintű érettségire készítő
kiadványok
Más egyéb, a szintnek megfelelő kiadvány
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FRANCIA NYELV
Helyi tanterve

9. ÉVFOLYAM
CÉLOK
Második idegen nyelv tanulásának első évében a legfontosabb célok:

a nyelv iránti érdeklődés felkeltése,

a szóbeli és írásbeli nyelvi készségek megalapozása.
A tanuló aktívan használja fel mindazt, amit az első idegen nyelv tanulása során elsajátított.
KÖVETELMÉNYEK
Beszédértés
A tanuló ismerje fel a tanult szavakat és kifejezéseket, értse meg

és tudja követni a tanár egyszerű utasításait,

és legyen képes megoldani az egyszerű feladatokat, a tananyaggal kapcsolatos
kérdéseket és tudjon ezekre reagálni,

ismerje fel a számára fontos részleteket ismert, néhány mondatos közlésekben
és tudjon reagálni is rájuk.
Beszédkészség
A tanuló tudjon

megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és ritmusban mondatokat
ismételni illetve elmondani,

törekedni a helyes hangképzésre,

rövid szövegrészeket kívülről is elmondani,

a tananyaggal kapcsolatos kérdéseket feltenni,

a tananyaghoz kötődő egyszerű képekről pár mondatban beszélni,

néhány szóval, rövid mondattal - beszédszándékoknak megfelelően – reagálni
a hallott vagy látott jelenségekre.

megértési problémák esetén segítséget kérni.
Olvasásértési készség
A tanuló legyen képes

felismerni és megérteni ismeretlen nyelvi elemet nem tartalmazó írásbeli
szöveget, szükség esetén ezt reagálással is bizonyítani,

megközelítőleg helyes hangsúllyal és hanglejtéssel felolvasni ismeretlen nyelvi
elemet nem tartalmazó szöveget,

tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatban egyszerű feladatokat megoldani.
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Írásbeli készség
A tanuló tudjon

pár mondatos szöveget helyesen lemásolni,

tanult szavakat, kifejezéseket, mondatokat emlékezetből is leírni,

ismert szavakból álló - a már tanult nyelvi jelenségekre épülő - mondato(ka)t
tollbamondás után helyesen leírni, egyszerű, tényszerű információkat közvetítő
mondatokat önállóan megírni,

tankönyvi feladatokat írásban megoldani.
Általános célkitűzések

A középiskoláskori nyelvtanulás során a tanuló fedezze fel annak az örömét,
hogy több idegen nyelven tud információkat adni saját világáról illetve tájékozódni a
sajátjánál tágabb világról.

Tudatosodjon benne, hogy a második idegen nyelv elsajátításával tágabb
lehetőségei nyílnak személyes és szakmai gazdagodására.

Erősödjön önértékelése, alakuljon ki benne az identitásbeli és kulturális
különbségek iránti megértés.
Szókincs
A fentiekben megfogalmazott követelmények alapján,
megvalósításához az elsajátítandó szókincs 4-500 lexikai egység.
TARTALOM
Beszédszándékok
Köszönés, megszólítás

a

tananyagban

leírtak

Felszólítás, tiltás
Javaslat
Vágy
Engedélykérés
Tanácskérés
Jókívánság

Példák:
bonjour, salut, au revoir monsieur, madame
ça va
je suis, voila, c'est/ce sont
c'est un/une, c'est le/la, il/elle est
pardon, s'il vous plaît, écoute, regarde
merci
pardon, excuse-moi
oui, d'accord, bien sűr, pas du tout
qui es ton ami? comment est-il? qu'est-ce qu'on fait?
quand? c'est oů ?
je (ne) comprends (pas)
je (ne) sais (pas)
extra, j'adore, c'est trčs bien je n 'aime pas, ce n 'est pas
bien
(ne)fais(pas)
tu viens?
je voudrais
je peux?
pouvez-vous...
joyeux Noël, bonne année

Fogalomkörök/Nyelvtan
Létezés/nem létezés
+ (nem)elérhetőség
+ jelenlét, hiányzás
+ rámutatás

y a-t-il? il (n 2y a (pas) (ne pas) are
(ne pas) avoir
présent, absent
voilá

Bemutatkozás, bemutatás
Dolgok megnevezése, leírása
Figyelem felhívás
Megköszönés
Bocsánatkérés
Egyetértés, egyet nem értés
Információkérés
Értés, nem értés
Tudás, nem tudás
Véleménynyilvánítás
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Helyviszonyok

Időviszonyok

+ hely
+ irány
+ mozgás/eredet
+ dimenzió
+ naptár
+ óra
+ időpont

+ kezdet, folyamat, vég
Jellemzők + kor
+ külső megjelenés
+ jellemvonások
+ mennyiség
+ minőség
+ hőmérséklet
+ helyesség
+ lehetőség
+ érzelem
+ hogylét
+ érzékelés
+ színek
+ kommunikáció

Kohéziós eszközök

oú? 4 avec, chez, dans, en, ici/lr, derričre/devant,
sous/sur
ŕgauche, á droite, tout droit
d'oů? de, aller, arriver, chercher, sortir, venir
comment? grand/petit, mince/gros
jelenidő
quand? jour, semaine, week-end, Noël
számok 1-60, Quelle heure est-il? Il est X heures.
A quelle heure? A midi et demi ou á sept heures trente
maintenant, avant/aprčs, tôt, tard, aujourd'hui, matin,
aprčs-midi, soir
commencer, continuer, finir
quel âge? avoir X ans, enfant, jeune
beau/joli/laid
gentil, sympathique, timide
combien?
egyes
szám/többes
szám,
számjegyek 1-60 assez, beaucoup, peu, pas
de
bien, bon/mauvais, tri
il a/fait chaud/froid
faux/vrai, correct
facile, difficile
content/triste,
heureux/malheureux,
agréable/désagréable, aimerldétester
aller bien/mal, fatigué
écouter, regarder, manger/prendre
blanc, bleu, brun, jaune, gris, noir, orange,
rouge, vert
alphabet, français, hongrois, mot, phrase,
demander, dire, écrire, lire, parler, raconter,
répondre
(határozott, határozatlan, birtokos, és mutató)
névelők, személyes névmások, on, quelqu'un,
quelque chose

Fogalomkörök alatt a nyelvnek azon szemantikai területeit értjük, amelyek kifejezéséhez
különböző nyelvtani struktúrákat használunk. A példák általában jelzik a leíró nyelvtani
kategóriákat ezért azokat csak néhány hangsúlyos esetben emeljük ki.
TÉMAKÖRÖK

Személyi adatok: nem(zetiség), név, cím, életkor

Személyes kapcsolatok: szülők, testvérek, osztálytársak, barátok

Lakóhely: ház, lakás, néhány bútor

Környezet: utcák, terek, épületek, élőlények, időjárás

Közlekedés: az otthon és az iskola között

Tevékenységek: időbeosztás, tanulás, játék, sport, étkezés, öltözködés
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10. ÉVFOLYAM
CÉL
A szóbeli kommunikációs készség folyamatos továbbfejlesztése mellett gazdagodjon a tanuló
aktív nyelvhasználata az írásbeli értés és kifejezés területén.
A tanuló

+ tudja a megszerzett alapkészségeket hétköznapi helyzetekben használni,

+ érezzen késztetést arra, hogy kommunikáljon bárkivel aki e nyelvet
tanulja/tudja.

+ törekedjen önállóan is ismeretei bővítésére.
KÖVETELMÉNYEK
Beszédértés
A tanuló értse meg

tanárának a tananyaggal kapcsolatos egyszerű, francia nyelvű magyarázatait,

az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett kérdéseket és reagáljon is
rájuk,

a kb. 10 mondatos, mindennapi témáról szóló szöveget, párbeszédet.
Beszédkészség
A tanuló tudatosan törekedjen a helyes hangképzésre, hanglejtésre, hangsúlyra és ritmusra,
tudjon

az ismert témakörökhöz tartozó képekről illetve képsorokról összefüggő
mondatokat alkotni,

tanárának és tanulótársának valós beszédhelyzetben kérdéseket feltenni,

egyszerűen, de összefüggően beszélni a mindennapi életben vele, családjával
és társaival történtekről,

néhány gyakorlati feladatot francia nyelven megoldani.
Olvasásértési készség
A tanuló továbbra is helyezzen hangsúlyt arra, hogy

helyes hangsúllyal és ritmusban olvasson,

legyen képes új szövegkörnyezetben is felismerni az ismert nyelvi elemeket,

ismerje a mindennapi életben gyakran előforduló egyszerű autentikus
szövegeket és azokban igazodjon el.
Írásbeli készség
A tanuló tudjon

üdvözlő képeslapot írni és megcímezni,

egyszerű eseménysort önállóan leírni,

néhány beszédszándékot írásban is kifejezni (üzenet, hirdetés), tudja egyszerű
mondatait logikai kapcsolat alapján egybefűzni.
Szókincs
A tanuló folyamatosan mélyítse és bővítse szókincsét oly módon, hogy a passzív szókincsét
folyamatosan aktivizálja, szinonima, homonima és szócsaládrendszerben. A tanév során
sajátítson el legalább 300 új aktív szót és kifejezést.
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TARTALOM
Beszédszándékok
Kapcsolatteremtés telefonon
Információ kérés, információ adás
Udvarias kérés
Közömbösség kifejezése
Egyetértés, egyet nem értés
Érdeklődés, kíváncsiság
Csodálkozás, meglepetés
Véleménynyilvánítás
Magyarázatkérés, magyarázatadás
Összehasonlítás
Elmesélés
Jókívánság
Fogalomkörök/Nyelvtan
Létezés/nem létezés
Helyviszonyok + hely
+ távolság
+ mozgás
Időviszonyok
+ naptár
+ időpont
+ időtartam
+ gyakoriság
+ egyidejűség
Jellemzők
+ minőség
+ mennyiség

+ forma
+ érték
+ hozzáférhetőség
+ érdek
+ érzékelés

Kohéziós eszközök

Példák:
allô, c'est...
Qu'est-ce qu 'on va faire ce soir?
On va regarder la télé
voulez-vous
ça (ne) fait rien
excellente idée, pas maintenant
raconte-moi..., cétait bien?
vraiment? tiens, alors ça
je trouve, je pense
pourquoi? parce que...
je préfère
cet après-midi..., ily a une semaine
bonne fete, heureux anniversaire
Példák:
ily a encore? il n'y a plus
á côté (de), au milieu (de), en face (de), près
de, y
(pas) loin, (tout) près
monter, descendre, accompagner, mettre
múlt idő, közvetlen jövő idő
mois, année, saisons, vacances
hier, demain, pendant, ily a, bientôt
longtemps, lentement, vite, depuis
seulement,
quelquefois,
toujours,
jamais,d'habitude, le
quand, pendant que
középfok, felsőfok
mieux, meilleur
számnevek 1-1000
kilo, litre, boîte, bouteille, morceau, paquet,
tranche,
encore, ne... plus, environ, á peu près
rond, rectangulaire
premier, dernier, coűter, prix, bon marché,
cher, trop
interdit, ouvert/fermé, libre/occupé
ennuyeux/intéressant
entendre, se taire, bruit/silence, ça sent
bien/mauavis
goűter, manger, boire
A személyes névmás tárgy- és részesete,
anyagnévelő, en mais, donc, non plus, quand
meme autrefois

TÉMAKÖRÖK

Emberi kapcsolatok: barátokkal, további rokoni kapcsolatok, családi élet,
iskolai élet, hétköznapok, ünnepnapok
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Lakóhely: lakás/ház helyiségei, saját szoba
Környezet: üzletek: néhány árucikk
Tevékenységek: közlekedés, munka, pihenés, vendéglátás, kínálás, vásárlás:
árak, pénznemek

11. ÉVFOLYAM
CÉLOK
Az írásbeli értés és kifejezés továbbfejlesztésével valamennyi kommunikációs készségben
váljon azonos szintűvé a tanuló aktív nyelvhasználata.
Jusson olyan lehetőségekhez, hogy a francia nyelvet írásban (olvasás, levelezés) és szóban
(televízió, diákcsere-kapcsolat) használhassa.
KÖVETELMÉNYEK
Beszédértés
A tanuló értse meg bizonyos szavak francia nyelvű szemantizációját, tudjon a
szövegkörnyezetből ismeretlen beszédrészletekre következtetni és arra reagálni.
Beszédkészség
A tanuló tudjon

valós beszédhelyzetekben beszélgetést kezdeményezni és fenntartani, a
számára ismeretlen elemekre rákéredzni és véleményét röviden kifejteni,

társaival a valós vagy szimulált beszédhelyzetek párbeszédet szerepjáték
formájában is előadni.
Olvasásértési készség
A tanuló tudjon

összefüggő szövegről általános képet adni, abból a számára szükséges
információt kikeresni,

ismeretlen elemeket is tartalmazó, számára új ismereteket közlő, könnyű
autentikus szövegeket felolvasni és feldolgozni,

tudja az olvasott szöveg lényegét összefoglalni
Írásbeli készség

A tanuló tudjon mindennapi életével kapcsolatos eseményekről egyszerű
fogalmazást írni.

tudja írásban egyszerűen kifejezni érzelmeit és véleményét, továbbá tudjon
ezek után másoknál is érdeklődni,

ismerje a levélírás szabályait.
Szókincs.
A tanuló az egynyelvű szótár használatával is folyamatosan mélyítse és bővítse szókincsét. A
11. osztály végére rendelkezzen mintegy 1100 szót és kifejezést felölelő aktív szókinccsel.
TARTALOM
Beszédszándékok
Információkérés és adás

Példák:
dis-moi, s'il te plaît
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Rákérdezés, megerősítés
Emlékezés, emlékeztetés
Ellentmondás, vitatkozás
Előreutalás
Monológizálás
Fogalomkörök/Nyelvtan
Létezés
+ előfordulás
+ rámutatás, ráutalás
Helyviszonyok
+ hely
+ irány
+ helyiségek
Időviszonyok
+ gyakoriság
+ egymásutániság
+ egyidejűség
Jellemzők
+ külső megjelenés
+ belső tulajdonságok
Kohéziós eszközök

attends un peu, voil4 tu dois...
c 'est celui qui? c 'est tout?
merci, je n'en veux vraimant pas
tu te rappelles? figure-toi, n'oublie pas de ...
je ne suis pas d'accord, surtout pas
tu n'as pas raison, au contraire
tu verras, tu comprendras
je ne comprends pas ce qui m'arrive
Példák:
se passer, se trouver, exister
mutató névmás, vonatkozó névmás
partout, autour de, d'un cöté, de l'autre côté,
le long de, au hord de
vers, nord, sud, est, ouest
quelque part, endroit
egyszerű jövőidő
dernier/prochaine
d'abord, avant/aprés, puis, enfin, une fois
(par)
en mute temps
avoir l'air, sembler, sale/propre
courageux/timide,
modeste/agressif,
généreux/égoiste
car, comme, pour

Témakörök

Emberi kapcsolatok: barátság,

jellemvonások, tulajdonságok örömök, bánatok, titkok érdeklődési körök

Környezetünk: vidékünk, lakóhelyünk Időtöltés, rendszeresség, feladatok,
szokások

Események: moziban vagy színházban

étkezés vendéglőben

utazás (előkészületek, utazási eszközök és módok)

betegség vagy baleset, gyógyszertárban, kórházban

Országismeret: Franciaország - Magyarország (különbségek, hasonlóságok)

12. ÉVFOLYAM
CÉLOK
Valamennyi nyelvi kompetencia továbbfejlesztésével alakuljon ki a tanuló nyelvi tudatossága;
legyen képes

nyelvtudását oly mértékben rendszerezni, hogy arról vizsgán is eredményesen
számot adjon,
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megszerzett tudását a gyakorlati életben felhasználni,
azt akár intézményes keretek közt, akár önállóan továbbfejleszteni.
ismerje azokat a civilizációs elemeket, amellyel egy európai francofón
országban elboldogul

KÖVETELMÉNYEK
Beszédértés

A tanuló értse meg a közel természetes sebességű, ismeretlen elemeket is
tartalmazó beszédet,

annak lényegét tudja magyar nyelven ismertetni.
Beszédkészség
A tanuló tudja

magát valós helyzetben beszédszándékoknak megfelelően megértetni,
gondolatait körülírni,

a hallott vagy olvasott szöveg lényegét összefoglalni,

tudjon közel természetes sebességű, hétköznapi témákban folytatott
társalgásban részt venni, abból kilépni, eseményekről, élményekről és jövőbeli
tervekről összefüggően beszélni.
Olvasásértés

A tanuló értelmezően olvasson fel néhány ismeretlen elemet is tartalmazó
szöveget,

önállóan dolgozzon fel életkorának megfelelő témájú autentikus szöveget
egynyelvű/kétnyelvű szótár segítségével.
Íráskészség
A tanuló tudjon

mindennapi életével kapcsolatos eseményekről és az őt érdeklő jelenségekről
egyszerű, de összetett mondatokat is tartalmazó fogalmazást írni,

hallott vagy olvasott szöveg lényegét írásban összefoglalni,

ismerkedjen meg a hivatalos levélírás formai követelményeivel.
Szókincs
A 12. osztály végére a tanuló rendelkezzen mintegy 1500 szót és kifejezést felölelő aktív
szókinccsel. Kívánatos, hogy kétnyelvű és egynyelvű szótárt biztonsággal használjon.
TARTALOM
Beszédszándékok
Új információ bevezetése és adása
Figyelem fenntartása
Erdeklődés, kiváncsiság
Bizonytalanság, kétely
Bizonyosság
Tervezés
Felidézés
Helyesbités
Egyetértés
Emlékeztetés

Példák:
écoute ça, tu sais que..., alors, moi je lui dis
attends, ce n'est pas tout
qu'est-ce que tu en penses?
je ne suis pas sűr, je ne crois pas,en es-tu sűr? tu penses?
peut-ere, ce n'est pas évident du tout,
certainement, sans aucune doute, absolument
cette année on ira...
alors il me demande si..., je lui réponds que
il y a une erreur, j'aimerais modifier
en effet, ça me parait juste
es-tu passé? tu n'as pas oublier de...
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Magyarázatkérés, magyarázatadás
Érdeklődés
Meglepetés
Remény
Elégedettség, elégedetlenség
Csalódottság
Félelem, aggódás
Hála kifejezése
Megbánás, sajnálkozás
Óhajtás
Javaslat
Tanácsolás, ajánlás
Felajánlás

explique-moi, c'est pour quoi faire? ça sert à..
qu'est-ce qui t'arrive? pourquoi n'es-tu pas d'accord?
ça alors, quelle surprise, dis donc
j'espère, tu crois?
je suis ravi que/de, mais enfin, ce n'est pas possible
on n'attendait pas ça, on est très déçu
je suis inquiet, pourquoi as-tu peur
je te/vous remercie que/de
je suis vraiment désolé
j'aimerais que, on regrette que
que dirais-tu, si on allait
je te propose plutôt, tu devrais peut-ere
veux-tu que je...

Fogalomkörök/Nyelvtan
Helyviszonyok

Példák:

+ hely
Időviszonyok
+ időpont
+ időtartam
Jellemzők
+ helyesség
+ érdek
+ állapot
+ forma
+ érzelem
+ anyagok
Témakörök










au bout (de), au fond (de), au sommet (de),
aux environs (de), n 'importe oů
időkörök, igeidőegyeztetések
dams, à ce moment-là
en
avoir raison/tort, juste, se tromper
s 'ennuyer, s 'intéresser à
en bonne santé, faible/fort
en forme de
adorer/détester, magnifique/moche
bois, coton, laine, papier, plastique
Emberi kapcsolatok: társadalom: hagyományok, ünnepek
konfliktusok, sikerek Tevékenységek: vásárlás, ügyintézés
foglalkozások, munkalehetőségek kulturális lehetőségek
sport és természet
Közérzet: panaszok, kezelések
életkörülmények
Médiák, sajtó
Tágabb környezet: Magyarország
Franciaország és frankofóne országok
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KIEGÉSZÍTÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZÉT KÉPEZŐ HELYI
TANTERVHEZ
A helyi tanterv az akkoriban még újnak számító Michel Soignet-Szabó Anita: France-EuroExpress tankönyvsorozat négy kötete alapján készült. Az azóta eltelt időben

a tankönyvek gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai,

az új, kétszintű érettségi bevezetése és

a tankönyvsorozat első két kötetének megújítása
A következő módosításokat teszik szükségessé:
1. A tankönyvek tanítási gyakorlatban való kipróbálása azt igazolta, hogy mivel a 4.
kötet nagyrészt ismétlőanyagokból áll, és a benne szereplő témák, nyelvtani
fogalomkörök némi kiegészítéssel az első három kötet alapján is feldolgozásra
kerülnek, így a négy év alatt elegendő az 1., a 2. és a 3. kötet használata. A francia
nyelvet heti három órában tanuló tanulócsoportok esetében a tankönyvek nagy
terjedelme miatt egyébként sem lehetséges a három kötetben foglaltaknál több anyag
megtanítása a négy tanév alatt, ahhoz viszont elegendő, hogy a tanulók az érettségi
vizsga követelményeinek megfeleljenek.
2. A kétszintű érettségi 2005-ös bevezetése óta hangsúlyossá vált az új érettségi tartalmi
részét képező kilenc témakör tanítása. Így viszont mellőzhetővé vált a konkrét francia
földrajzi és történelmi tárgyú, valamint a közgazdaságra, a választásokra, a frankofon
országokra vonatkozó ismereteket közvetítő leckék részletes tárgyalása. Ehelyett
azonban elengedhetetlen azon feladattípusok rendszeres gyakorlása, amelyek új
elemként kerültek be az érettségibe, így: az olvasott és hallott szöveg értése, a
fogalmazási feladatok, valamint a szóbeli önálló témakifejtés vizuális segédanyagok
alapján és a szituációs feladatok. Mindehhez felhasználjuk Darabos Zsuzsánna :
Francia feladatsorok („ Készüljünk az új érettségire!" sorozat) című könyvét és a saját
készítésű kiegészítő anyagokat is.
3. A 9. évfolyamon 2006-ban, a 10. évfolyamon pedig az idei tanévben bevezetésre
került a fent említett tankönyvsorozat első két kötetének megújult változata, a FEE 1/
Nouveau és a FEE 2/ Nouveau. Örvendetes, hogy a korábbi 15 helyett már csak 12
lecke szerepel egy-egy kötetben, aminek a feldolgozása még igy sem teljesíthető egy
tanév alatt, de mivel egy-egy lecke szókincse jelentősen ki is bővült, reálisan 8-9 lecke
tervezhető egy tanévre.
Összegezve tehát, a helyi tantervben tételesen felsorolt tananyag a fent említett kihagyásokkal
vagy kiegészítésekkel, illetve évfolyamok közti átcsoportosításokkal (amelyek konkrétan
nyomon követhetők az évfolyamonkénti tanmenetekben) továbbra is feldolgozásra kerülnek,
mint eddig.
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MATEMATIKA
Helyi tanterve
9–12. ÉVFOLYAM
Az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott
rendszere, melyben előkelő helyen szerepel a matematikai kompetencia, ami nem más, mint
a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az
egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak
alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A
matematikai kompetencia - eltérő mértékben - felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz
kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását
(képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek
alkalmazására.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és
struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a
matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre
a matematika választ adhat.
A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy
alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a
problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Követni és értékelni
tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket, megérti a
matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint alkalmazza a
megfelelő segédeszközöket.
A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy
a dolgok logikus okát és érvényességét keressük.
Alapelvek, célok
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy a megfelelő nevelő, orientáló és irányító funkciók
ellátásával lehetőleg hiteles – ezért egységes, összefüggő – képet nyújtson a matematikáról,
nemcsak mint kész, merev ismeretrendszerről, hanem mint sajátos emberi megismerési
tevékenységről, szellemi magatartásról. A matematikatanítás formálja és gazdagítja az egész
személyiséget, a gondolkodást érzelmi és motivációs vonatkozásokban egyaránt, alkalmazásra
érett ismereteket nyújt. A matematikai gondolkodás területeinek fejlesztésével emeli a
gondolkodás általános kultúráját. Szerepe a matematika különböző arculatainak bemutatása és
érvényre juttatása, úgy mint: kulturális örökség, gondolkodásmód, alkotótevékenység, a
gondolkodás örömének forrása, a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum
megjelenítője, tudomány, egyéb tudományok segítője, az iskolai tantárgyak segítője, a
mindennapi élet és a szakmák eszköze.
A műveltségi terület a matematika különböző témaköreinek szerves összeépülésével kívánja a
matematika és a matematikai gondolkodás világát feltárni
A matematika műveltségi terület fejlesztésének kiemelt pillérei a következők:
 a személyiség tiszteletére nevelés,
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a beszélt és írott kommunikációs kultúra: mások szóban és írásban közölt
gondolatmenetének meghallgatása, megértése; saját gondolatok közlése; a
jelenségek értelmezéséhez illeszkedő érvek keresése; az érveken alapuló
vitakészség fejlesztése,
 a matematika természettudományokban, társadalomtudományokban, a humán
kultúra számos ágában betöltött fontos szerepének az értése, a döntési kompetencia
fejlesztése;
 a modellek érvényességi körének és a gyakorlatban való alkalmazhatóságának
eldöntésére alkalmas kompetenciák és képességek kialakítása;
 a jelenségekhez illeszkedő modellek, gondolkodásmódok (analógiás, heurisztikus,
becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív,
kreatív stb.), módszerek (aritmetikai, algebrai, geometriai, koordináta geometriai,
statisztikai stb.) és leírások kiválasztásának és alkalmazásának tudása;
 a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazása;
 hozzájárulás a történeti szemléletmód kialakításához;
 a tanulás, a matematikatanulás szokásainak, képességének alakítása;
 a reproduktív, problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése;
 a pontos, kitartó, fegyelmezett munka végzése, az önellenőrzés igénye,
módszereinek megismerése és alkalmazása;
 alapvető tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai,
algebrai műveletek, transzformációk) automatizált végzése.
A matematika értékeinek és eredményeinek megismerése azt eredményezheti, hogy a tanulók
hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein.
A matematika műveltségterületen olyan képességeket fejlesztünk, amelyek egyéb
kulcskompetenciáknak is alapját képezik, így folyamatosan támogatjuk
 az anyanyelvi kompetenciát, (pl. szóbeli, írásbeli kommunikáció, szöveges
információk feldolgozása)
 a természettudományos kompetenciát, (természettudományos ismeretek
mozgósítása)
 a digitális kompetenciát, (számítógépes, tanulást segítő és szemléltető programok
alkalmazása, az internet kínálta lehetőségek ismerete, használata)
 a hatékony, önálló tanulást, (közös munka, a tudás másokkal való megosztása,
szükség esetén információ, támogatás kérése)
 a szociális és állampolgári kompetenciát, (hatékony kommunikáció, különböző
nézőpontok megértése, figyelembe vétele)
 a kezdeményezőképességet és vállalkozói kompetenciát.(tervezés, elemzés,
kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, egyéni és csapatban történő
munkavégzés)
A Nat bevezetőjében felsorolt célok, értékek és kompetenciák a matematika
műveltségterületen a következő formában jelennek meg:
Fejlesztési feladatok, kompetenciák
1.

Tájékozódás

1.1
Tájékozódás térben
Koordinátamódszer; számegyenes, derékszögű koordinátarendszer, vektorok síkban és térben.
Térbeliség ábrázolása két dimenzióban: takarás, célszerű síkmetszetek
Térképkészítési elvek megértése; arányérzék fejlesztése; a valóságos viszonyok becslése
térkép alapján.
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1.2
Tájékozódás időben
Időtől függő periodikus jelenségek kezelése.
1.3
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban
A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal; a számok értelmezése a valóság
mennyiségeivel. Például mérőszám és darabszám (halmaz számossága); természetes szám,
racionális szám, valós szám; pontos szám és közelítő szám
Távolság és számok abszolútértékének kapcsolata.
Mérési elvek azonos mennyiséggel és nem azonos mennyiséggel (pl. terület mérése
területegységgel és hosszúságokkal, szög mérése szöggel és ívvel).
2.

Megismerés

2.1
Tapasztalatszerzés; a tapasztalatok tudatosítása, közlése, rögzítése, jelölése, ezek
értelmezése, visszaolvasása
Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése.
Szétválogatás adott szempontok szerint; megosztott figyelem; két, több szempont egyidejű
követése. Halmazok eszköz jellegű használata.
Modellezés; fogalmak, összefüggések megjelenítése (szintetizálás).
Oszthatósági szabályok felismerése; sík- és térbeli alakzatok csoportosítása.
Kísérletek (pl. valószínűségi kísérletek) végzése, a történés többszöri megfigyelése.
Geometriai alkotások létrehozása szabadon és másolással; transzformációk elvégzése, a „kép”
eredetijének megalkotása.
Változó helyzetek, időben lejátszódó történések megfigyelése, szavakban való megismétlése;
a változás kiemelésének tudása (analízis); az időbeliség tudatosítása. Változást leíró
műveletértelmezések tapasztalati alapozása; egyváltozós műveletértelmezések (mint a
különféle konkrét tartalmú műveletek szintézise, a változást kifejező műveletek használata.
Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása.
Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak, adathármasainak jegyzése:
függvények, sorozatok alkotása, értelmezése stb.; matematikai modell keresése változások
leírására.
Geometriai transzformációkban megfigyelt megmaradó és változó tulajdonságok tudatosítása.
Szavakban megfogalmazott helyzetről, történésről matematikai „szöveg” írása.
Matematizálás: matematikai modellek választása, keresése, készítése, értelmezése adott
szituációkhoz. (Pl. egyszerűsített rajz, számfeladat, nyitott mondat, sorozat, táblázat
egyenletmegoldási módszerek, gráfok…).
Rajzolt, illetve tárgyi jelek értelmezése tevékenységgel, történés kitalálásával; matematikai
jelek – (számjelek, műveleti jelek, <, >, =, ≠, ≈, ≤, ≥, (...) stb.) értése.
Szavakban megfogalmazott helyzetről, történésről készült matematikai „szöveg” értelmezése.
Konkrét matematikai modellek (nyitott mondat, szakaszos ábra stb.) értelmezése a modellnek
megfelelő szöveges feladat kitalálásával.
Tudatos megfigyelés elvont szituációkban; analízis, azonosítás, megkülönböztetés
 adott tulajdonságok szerint; a célirányos, akaratlagos figyelem fejlesztése;
szemponttartás. (pl. tárgyak, jelenségek, jelenségek közti kapcsolatok, elvont
fogalmak, elvont jelenségek azonosságainak, különbözőségeinek kiemelése;
ponthalmazok megadása ábrával, algebrai formulával);
 felismert tulajdonságok és kapcsolatok szerint (szabály intuitív követése, a
szabályosság felismerésének kifejezése, például folytatással, a nem oda illő
elhagyásával; a szabály tudatosítása példák sorolásával; általánosítás, általános
megfogalmazás);
 változó szempontok, feltételek szerint; szempontok önálló megválasztása.
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Esetfelsorolások, diszkusszió a szempontok, feltételek, paraméterek önálló megválasztásával
és változtatásával (pl. kombinatorika, egyenletek, szerkesztések).
2.2
Képzelet (követő, alkotó)
Alakuló, illetve kialakult matematikai fogalmak, relációk példáinak elképzelése (megnevezett
szám, megnevezett alakzat – pl. kocka, háromszög –viszony –pl. több, alacsonyabb,
kevesebb), ilyenek keresése, alkotása.
Számok, műveletek, egyéb matematikai szimbólumok (képek, szakaszos ábrák, diagramok,
grafikonok, táblázatok, műveletek, nyitott mondatok stb.) alapján az általuk leírt valóságos
helyzetek, történések, összefüggések elképzelése. A szabványos mértékegységekhez tartozó
mennyiségek és többszöröseik, törtrészeik képzeletben való felidézése.
Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése a megalkotások előtt; vázlatos ábrák alkotása;
a tényleges alkotás összevetése az elképzelttel. Szerkesztések.
Probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a
képzelt és tényleges megoldás összevetése.
2.3
Emlékezés
Képi emlékezés statikus helyzetekben (kép, helyzet felidézése összképben; részletek
felidézése; a szabvány mértékegységek nagysága; összesség felidézése: darabszám, elemek,
elrendezés, sorrend; minták és szerkezetek felidézése statikus képen; jelek helyzetének,
alakjának felidézése; függvények grafikus képe).
Történésre való emlékezés (lejátszott és lejátszódott események felidézése; emlékezés a
részletekre, időrendre; kombinatorikus összeszámlálások; kísérlet, megfigyelés eseményeinek
felidézése; az emlékezést segítő jegyzetek, rajzok, jelek készítése, használata, visszaolvasása;
a feljegyzés használatának szokásainak kialakítása).
Szóbeli és írásbeli információkra és kérdésekre való emlékezés (információk felidézése;
adatok, feltételek megjegyzése a feladatmegoldás idejére; elnevezések, jelek, jelölések és
egyéb megállapodások megjegyzése akár örökre; definíciókra való emlékezés).
Elmondott, elolvasott történetre, problémákra való emlékezés; szöveges feladat lényegileg
pontos felidézése; emlékezést segítő ábrák, vázlatok, rajzok készítése, visszaolvasása.
Adatokra és összefüggéseikre való együttes emlékezés.
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése; a megtanulást segítő eszközök megismerése.
Tényismeretek memorizálása, mozgósítása (pl. a kéttagú összegek és a megfelelő
különbségek a 20-as számkörben; a szorzótábla eseteinek megtanulása; megismert testek,
síkidomok tulajdonságai, nevezetes azonosságok). Ismeretek megtanulásához összefüggések
felhasználása, jegyzetek készítése, visszaolvasása; tudatos gyakorlás; ismeretek mozgósítása
kérdésre, alkotás létrehozásához, új ismeret szerzésében, az új ismeret beillesztéséhez,
problémamegoldáshoz.
Eljárásokra, módszerekre való emlékezés (pl. tanult algoritmusok felidézése, használata,
analógiák alapján való műveletvégzések; mérési módszerek; transzformáció végrehajtása a sík
mozgatásával; azonos átalakítások; elsőfokú és másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása, műveletek egyszerű algebrai törtkifejezésekkel).
Megértett állításokra, szabályokra, összefüggésekre való emlékezés (viselkedési, mozgásos,
játékra vonatkozó szabályok felidézése; tények közti kapcsolatok, viszonyok, összefüggések
felidézése; állítások, tételek jelentésére való emlékezés; elvontabb összefüggések
megjegyzése).
Érvelésre, cáfolásra, következtetésre való emlékezés; gondolatmenetre való emlékezés, új
helyzetekben való alkalmazása.
Bizonyítási módszerek (definíciók, sejtések, tételek megkülönböztetése, átfogalmazása,
skatulyaelv, összes eset végigkövetése stb.).
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2.4
Gondolkodás
Megítélés, döntés:
Célszerűség szerint (feladatok megítélése aszerint, hogy van-e bennük felesleges vagy
ellentmondó adat; elegendő-e az információ; megállapodás célszerű volta: célszerű-e egy
megállapodás, jelölés, pl. a0=1; tanult ismeret, eljárás, megoldási mód megítélése
célszerűsége szerint);
Jelentéstartalom szerint (szituáció megítélése aszerint, hogy determinisztikus vagy véletlentől
függő; megállapítás megítélése aszerint, hogy van-e értelme; aszerint, hogy egyértelmű-e;
fontossága szerint; aszerint, hogy összhangban van-e a tapasztalattal, egy másik kijelentéssel).
Két állítás megítélése aszerint, hogy jelentésük milyen viszonyban van egymással
(függetlenek; ugyanazt jelentik; egymást kizárják, de nem tagadásai egymásnak; egymás
tagadásai); egy megoldás megítélése aszerint, hogy összhangban van-e a feltételekkel
(valósággal, gyakorlati igényekkel).
Megítélés értékek szerint (egyértelműség, érthetőség, egyszerűség, szépség, gyakorlati
felhasználhatóság); információ megítélése aszerint, hogy fontos-e, illetve felhasználjuk-e az
adott szituációban, adott kérdés eldöntéséhez, adott probléma megoldásához.
Állítások megítélése igazságértékük szerint; nyitott mondatok lezárása behelyettesítéssel és
kvantorokkal; megoldásuk.
Következtetés megítélése helyessége szerint.
Megértés:
Ismert tartalmú utasítás, közlés megértése; új helyzetben adott utasítás megértése példa
segítségével és anélkül.
Kérdés tartalmának megértése adott tárgyi szituációban és megfogalmazott problémában
(szituáció, változás, szöveges feladat, egyéb probléma értelmezése lejátszással, tárgyhű,
illetve egyszerűsített rajzzal, átfogalmazással; adatok felfogása, lényegtelenek elhagyása,
lényegesek kiemelése, rögzítése, kapcsolatuk feltárása, szerepük értése; adatokra és
összefüggéseikre vonatkozó jelölések használata, értése; folyamat fordított lejátszása; az
időbeliség megértése).
Fogalmak egymáshoz való viszonyának megértése, összefüggés megértése (alá- és
fölérendeltségi viszony; mellérendeltség megértése; rendszer felfogása; a rendszerezés
módszere).
Matematikai modellek (pl. számok, műveletek, nyitott mondatok, sorozatok, függvények,
táblázatok, rajzos modellek, diagramok, gráfok, grafikonok) megértése; átkódolás más
modellbe.
Adott modellhez példa, probléma megfogalmazása.
Gondolatmenet követése; egyszerű gondolatmenet megfordítása. Oksági kapcsolatok
megértése.
Gondolkodás a saját gondolkodási folyamatokról
Következtetés további igazságokra (példák, ellenpéldák keresése, alkotása; egy lépéses
intuitív következtetés további állítások igazságára, amely még nem társul tudatos nyelvi
megfogalmazással).
Egyszerű bizonyítások.
Absztrahálás, konkretizálás (fogalmak megalkotása, besorolás adott fogalom alá).
Egyedi tapasztalatok, modellek; általános tapasztalatok, univerzális modellek értelmezése (pl.
ujjszámolás; számrendszerek, különféle számalakok, különféle alakú, de azonos értelmű
kifejezések, állítások; műveleti tulajdonságok; számolás műveleti tulajdonságok és
kapcsolatok alapján, analógiák segítségével). Újabb elemek besorolása a megalkotott belső
kép alá: ráismerés. A megértett fogalmi jegyeknek megfelelő további konkrétumok keresése,
alkotása.
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Generalizáló absztrakció (fogalmi általánosítás). Természetes szám, egész szám. Racionális
szám. Valós szám.
Az aritmetikai műveletek újraértelmezése, kiterjesztése, új műveletek értelmezése (hatvány,
gyök, logaritmus).
Analógiás gondolkodás és korlátai.
Idealizáló absztrakció (kör, háromszög, négyszög...; pont egyenes, sík, tér).
Általánosítás, specializálás, példák, ellenpéldák keresése, alkotása (az általános állítás
igazolása következtetéssel; bizonyítás; a tévedés megmutatása ellenpéldával, cáfolás).
A gondolkodás és a nyelv összefonódása, kölcsönhatása
A szó mint egy-egy komplexumhoz, előfogalomhoz, fogalomhoz tartozó példák osztályának
jelölője. Köznyelvi kifejezések és szakkifejezések.
Jelek szerepe, alkotása, használata (a számjelek, az =, ≠, <, ≤,+, ≅, →, |, ∅, …, ± stb. jelek
szükségességének megteremtése, a jelek bevezetése, használata).
Mondatok szerkezetének panelként való használata, felfogása. Saját gondolatok közlése
egyszerű állítások formájában; ilyen közlések értése.
Értő-elemző olvasás fejlesztése. Írásban kapott utasítás végrehajtása, helyzetleírás
rekonstruálása.
A matematikai logika nyelvének fokozatos megismerése, tudatosítása. A köznyelvi
kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések jelentéstartalmának összevetése;
a matematikai logika nyelvi sajátosságainak elfogadtatása; „és”, „vagy”, „ha ... akkor”,
„minden”, „mindegyik”, „van olyan”.
Gondolatmenet.
Tevékenységbe öltöztetés (alkotás végrehajtása és ennek időrendben való elmondása;
manuális problémamegoldás megismétlése szavakban stb.).
Elképzelt tevékenység gondolatban és szavakban való végigjárása (pl. alkotás,
problémamegoldás tervének elmondása).
Elmondott gondolatmenet követése.
Átélt folyamat leírása szabad szöveggel; közösen kialakított megfogalmazások.
Átélt folyamat gondolatmenetének leírása szavakkal, szimbólumokkal.
Átélt folyamatról készült leírás gondolatmenetének értelmezése (pl. egy szerkesztés leírt
lépéseiről a folyamat felidézése, összevetés saját emlékkel, feljegyzéssel, a feljegyzések
tartalmának összevetése; a leírás vizsgálata abból a szempontból, hogy ténylegesen megfelel-e
az átélt folyamatnak).
Megismert gondolatmenet panelként való felhasználása új folyamatban
Gondolatmenet tagolása.
Algoritmus követése, értelmezése, készítése.
Oksági kapcsolatok keresése.
Következtetések. Egyenlet- és egyenlőtlenségmegoldás következtetésekkel.
Egy- és többlépéses bizonyítás.
Tétel igazságának eldöntése; tétel megfordítása; ekvivalencia. Ekvivalens átalakítások nyitott
mondatok között.
A sejtés és a bizonyított állítás tudatos megkülönböztetése.
Deduktív gondolkodás tudatos megalapozása. Egyszerű alapfogalmak és axiómarendszerek;
néhány következmény. A permanencia elvének alkalmazása.
2.5
Ismeretek rendszerezése
Fogalmak egymáshoz való viszonya: alá- és fölérendeltségi viszony; mellérendeltség.
Rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése: fadiagram, táblázat,
számítógépes programok.
A gondolat mint definíció, (ekvivalens definíciók) a gondolat mint tétel.
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A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása. (Pl. halmazműveletek és a
nyelv logikai elemei közti kapcsolat; nyitott mondat megoldása és a függvények kapcsolata;
egyenletmegoldási módszerek különféle témakörökben: algebrai, grafikus, táblázatos vagy
közelítéses megoldás...).
2.6
Ismerethordozók használata
A tanulás manipulatív eszközeinek célszerű használata (számtáblázatok, modellező
készletek).
Könyvek (matematikai zsebkönyvek, szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek, lexikonok,
feladatgyűjtemények, táblázatok, képletgyűjtemények), számológépek, számítógépek
használata.
Tanári segítség, társak segítsége; (az ismeretszerzés szervezése, jó munkalégkör biztosítása,
érdekes problémák, projektek szerepeltetése, kérdések felvetése, szakkörök, táborok,
versenyek stb.).
Oktatási-tanulási technológiákkal való megismerkedés, azok értelmes, interaktív használata
(internet, CD stb.).
Nyitottság és önbizalom az újjal való ismerkedéshez.
3.
Ismeretek alkalmazása
Friss vagy felfrissített ismeretek, információk, felismerések közvetlen alkalmazása egyszerű
utasítás végrehajtásában, döntésben.
Régebbi ismeretek, információk, felismerések mozgósítása, felhasználása az ismeretszerzés
szituációjával analóg helyzetben (pl. egyenletrendszerek megoldása megismert módszerrel).
Régebbi ismeretek mozgósítása, összeillesztése, felhasználása új helyzetben; sejtés,
ellenőrzés.
Alkalmazás az újabb ismeretek megszerzésében; új tapasztalatok visszarendezése
előfogalmakhoz, fogalmakhoz.
Alkalmazás problémamegoldásban (az ismert elemek kiválogatása, tudatosítása, rendezése,
rögzítése; elválasztásuk az ismeretlen, keresett elemektől; az ismert és ismeretlen elemek
közti lehetséges kapcsolatok feltárása; a problémamegoldás szempontjából megfelelő
kiválasztása, pl. műveletek értelmezése racionális számok körében).
Alkalmazás a gyakorlati életben és más tantárgyak keretében (pl. százalék, kamatos kamat,
terület-, felszín-, térfogatszámítás, relatív gyakoriság, valószínűség, logaritmus függvény).
Alkalmazás érvelésben, sejtések, indoklások megfogalmazásában, bizonyításban, cáfolásban.
Alkalmazás alkotásokban (pl. transzformációk alkalmazása szerkesztésben; szerkesztések
alkalmazása összetett számítási feladatokban).
4.
Problémakezelés és megoldás
Probléma felismerése (problémahelyzet átélése); problémaérzékenység.
Szituációban, történetben megfogalmazott, olvasott probléma megértése; a megértést segítő
eszközök alkalmazása (beszélgetés a helyzetről, kérdések megfogalmazása, ismert, a
probléma szempontjából lényeges adatok tudatosítása, elválasztása a lényegtelenektől).
Az ismert elemek és az ismeretlen momentumok „ütköztetése”; sejtések, kérdések
megfogalmazása. Egyszerű probléma áttekintése.
A probléma megoldására való készség, a probléma vállalása. Sikertelen megoldási kísérlet
után újjal való próbálkozás. A sikertelenség okának feltárása (pl. kihagytunk egy feltételt).
A problémához hasonló egyszerűbb (már megoldott) probléma keresése.
Önálló eljárások keresése, megoldási kísérletek, tippelések szabad végzése, összevetése a
kapott információkkal, valósággal.
A problémához illeszthető matematikai modell választása, keresése, alkotása. (A probléma
részekre bontása; összetett probléma áttekintése. Átfogalmazás más, ismertebb problémává;
analógia keresése.)
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Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek (pl. nyitott mondatok, gráfok,
sorozatok, függvények, függvényábrázolás, számítógépes programok, statisztikai elemzések)
ismerete, alkalmazásának módja, korlátai (pontosság, értelmezhetőség).
Önellenőrzés; az eredményért való felelősségvállalás.
Többféle megoldási mód keresése, az alternatív megoldások összevetése.
A problémához leginkább illő megoldási mód (módok) kiválasztása; indoklás.
Az eredmény vonatkoztatása az eredeti problémára. Az eredmény összevetése a feltételekkel,
az előre vetített eredménnyel, valósággal.
Diszkusszió. (A lehetőségek számbavétele. A feltételekkel való összevetés során annak
tudatosítása, hogy miben és hogyan befolyásolják a feltételek az eredményt. Ha elhagyjuk,
megváltoztatjuk valamelyiket, hogyan módosul a megoldás?)
Válasz megfogalmazása szóban, később írásban is.
5.
Alkotás és kreatív képességek: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások
adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás
Objektumok alkotása szabadon; másolással, adott feltételek szerint.
Állítások, kérdések megfogalmazása képről, helyzetről, történésről szóban, írásban. Saját
gondolatok megfogalmazása; elképzelések, definíciók és tételek alkotása, megfogalmazása,
kimondása, leírása.
Összességek alkotása adott feltétel szerint; halmazalkotás; definiáló tulajdonság megalkotása;
a tulajdonság tagadásának megalkotása a komplementer halmaz elemeinek közös,
meghatározó ismérveként.
Fogalmak alkotása (összességek elemeinek közös, meghatározó, lényeges tulajdonságainak
szintetizálása; további példák besorolása, ellenpéldák kiszűrése a meghatározó ismérvek
szerint).
Fogalmak módosulása újabb tapasztalatok, ismeretek szerint; egy-egy fogalom újabb
fogalommá bővítése.
Fogalmak alkotása specializálással.
Elnevezések, jelölések, szimbólumok, alkotása (alkalmi elnevezések a képzethez,
előfogalomhoz jól illeszkedő köznyelvi szavakkal; alkalmi jelölések).
Rendszeralkotás: elemek elrendezése különféle szempontok szerint; rendszerezést segítő
eszközök (fadiagram, útdiagram, táblázatok) használata, készítése. Megalkotott rendszer
átalakítása. A kombinatorikus gondolkodás fejlesztése.
Számrendszerek alkotása, számrendszeres gondolkodás a számfogalom épülésében.
A számrendszeres gondolkodás tudatosítása az írásbeli műveletek, számrendszerfüggő
számtulajdonságok megértéséhez.
Sorozatok alkotása. Megfigyelésben, mérésben, számlálásban, számolásban gyűjtött adatok,
elemek sorozatba rendezése; a keletkező sorozat tulajdonságai szabályosságának vizsgálata.
(Például periodikus sorozatok, számtani, mértani sorozat.) Megkezdett sorozat folytatása,
kiegészítése adott szabály szerint, felismert összefüggés alkalmazásával. Az „összefüggés”
megalkotása a sorozat elemei közti kapcsolat általánosításaként; ellenőrzése.
Táblázatok készítése. Megfigyelésben, mérésben, számlálásban, számolásban, kísérletben
gyűjtött adatpárok, adat-hármasok rendezése (pl. táblázatba), kapcsolatok vizsgálata.
Táblázat hiányzó adatainak keresése adott szabálynak, összefüggésnek megfelelően, illetve
felismert kapcsolat szerint. Az „összefüggés” megalkotása a táblázat elempárjai (elemhármasai) közti kapcsolat általánosításaként; ellenőrzése.
Modell alkotása helyzet megértéséhez: ábrák, gráfok készítése probléma, szöveges feladat
értelmezéséhez.
Modell alkotása, értelmezése fogalmakhoz. A természetes szám modellként való kezelése
(különféle fogalmi tartalmak – darabszám, mérőszám, értékmérő, jel – szerint), tört szám,
negatív szám, egész szám, racionális szám modellként való kezelése; számegyenes; az
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aritmetikai műveletek mint történések és viszonyok matematikai modelljei; egyenletek,
egyenlőtlenségek; reláció, függvény, sorozat mint modellek; ábra, diagram mint modell.
További algebrai modellek. Geometriai modellek. Valószínűségi modellek. Kombinatorikus
modellek.
Koordinátageometriai modellek (pl. egyenes egyenlete, kör egyenlete, vektorok,
vektorműveletek).
Statisztikai jellemzők.
Modell alkotása probléma megoldásához (ábrák, gráfok, számfeladatok, nyitott mondatok,
sorozatok, táblázatok készítése és értelmezése, olvasása probléma, szöveges feladat
megoldásához; probléma és modell „elemeinek” tudatos összerendezése).
Átkódolás különböző modellek között.
Sejtések megfogalmazása; divergens gondolkodás. (Megértett probléma „eredményének”
elképzelése, előrevetítése; a sejtés megfogalmazása, lejegyzése, megoldás utáni ellenőrzése.
Becslés. Újabb lehetőségek, kérdések, újabb problémák felvetése, feltételek változtatása.)
Gondolatmenet kiépítése (pl. „megoldási terv” szöveges feladathoz). Manuálisan elvégzett
tevékenység gondolati lépésként való értelmezése, tudatosítása. Megértett probléma
részletproblémákra bontása modell nélkül vagy modell segítségével; a részletproblémák
sorrendbe állítása, pl. megoldhatóságuk időrendje szerint; az így képzett terv tudatosítása
elmondással, írásban, jelsorozattal (folyamattervezés). A tervkészítés módjának megalkotása.
Stratégia alkotása.
Kidolgozás megalkotása. (Az eltervezett megoldás lépéseinek végrehajtása; a részeredmények
értelmezése, a végeredmény vonatkoztatása az eredeti problémára, válaszadás diszkusszió
nélkül, illetve diszkusszióval.)
6.
Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek
fejlesztése
6.1
Kommunikáció
Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése: köznyelvi szavak használata és
elfogadása előfogalmak jelölésére; egyszerű szakszavak és jelölések alakuló és kialakult
fogalmak megnevezésére; a kifejezések pontosítása (pl.: számok és jelöléseik; műveletek
jelölése, egyenlőség és egyenlőtlenség jelölése, mérések, mértékegységek).
A matematika tanulásához szükséges nyelvi-logikai szerkezetek fokozatos megismerése.
Negáció (tulajdonság, ítélet, nyitott mondat negációja), logikai „és”, „vagy”, „legalább”,
„legfeljebb”, „ha..., akkor”, „csak akkor..., ha”; egyszerű következtetések; definíció. A
köznyelv és a matematikai nyelv különbözőségeinek és értékeinek megértése és elfogadása.
Mások gondolatainak megértésére törekvés (példák és ellenpéldák keresése, kérése; kérdések
megfogalmazása; magyarázat kérése; átfogalmazásra, egyszerű következtetésre tett
próbálkozások).
Saját gondolatok kifejezése, rögzítése (szóbeli elmesélés; matematikai szöveg írása,
értelmezése, jegyzet készítése, visszaolvasás; jegyzetfüzet vezetése).
Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli érvelés: szemléletes indoklás; egyszerű
bizonyítás; írásbeli érvelés: bizonyítás írásban, jelek használatával; sejtések megfogalmazása,
sejtések megerősítése, elvetni tudása; bizonyítás alapgondolatának kiemelése).
6.2
Együttműködés
Közös munka (páros, kiscsoportos munka, csoportmunka) vállalása; együttműködés,
egymásra figyelés; egyéni felelősség és közös felelősségvállalás.
A munka tervezése, szervezése, megosztása.
Egyéni adottságok, képességek és igények figyelembevétele a közös eredmény érdekében és
tiszteletben tartása az egyén fejlődése szolgálatában; tolerancia, egymás segítése. A
munkamegosztásban betöltött szerepek értékeinek ismerete és elfogadása.
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Vitakészség, kifejezőképesség.
A részeredmények értelmezése, értékelése összerendezése.
Projektben való együttműködés.
6.3
Motiváltság
A világ megismerésének igénye. (A matematikai ismeretek kezdetben közvetlenül a világ
tárgyainak, jelenségeinek megismeréséhez járulnak hozzá. Eszközt és módszert adnak
különféle tulajdonságok megfigyeléséhez, kiemeléséhez, tárgyak, jelenségek jellemzéséhez. A
szűkebb és egyre bővülő környezet iránti kíváncsiság lehet a tanulás egyik hajtóereje.)
A matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére való igény. (A hasznosság, más
tudományok, gyakorlati élet területén, a gondolatok, gondolatmenetek, minták, struktúrák stb.
érdekessége, szépsége tegye vonzóvá kinek-kinek a számára a tárgy tanulását.)
A matematikai módszerek és eszközök megismerésének igénye. (A matematika módszerei és
eszközei a gondolkodás számos területére pozitív transzferhatást gyakorolhatnak.)
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. (Az „én is tudom”, „én is meg tudtam
oldani”, „én találtam ki” élménye a fejlődés egyik leghatékonyabb hajtóereje. Az önállósodás,
függetlenedés igénye, a saját értékek érvényesítésének igénye – helyes pedagógusmagatartás
esetén – háttérbe szorítja, sőt egy idő után szükségtelenné is teheti a „külső motivációt.)
6.4
Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás
Önismeret.
Saját értékek (pontosság, tervszerűség, monotóniatűrés, kitartás a munkában, kudarctűrés,
megnyilatkozni tudás, önfegyelem, egyéni felelősség, kíváncsiság stb.), saját korlátok
ismerete, tudatosítása; technikák megismerése ezek kompenzálására.
Saját részképességek, gondolkodási tevékenységek felismerése, tudatosítása.
Reflektálás. Önértékelés. Önellenőrzés. Az érzelmi reakciók, és kontrollálásuk. Önmotiválás.
Önszabályozás.
7.
A matematika épülésének elveiben való tájékozottság
Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák modellezése.
Az egyértelműség igénye, például szemléletes fogalmak használata, definíciók bevezetésének
szükségessége, definiált fogalmak megismerése, definíciók alkotása.
A minden esetre való alkalmazhatóság, különös esetekre való kiterjesztések, permanenciaelv
(az algebrai nyelv jelentősége; a hatványozás, a szögfüggvények fogalmának kiterjesztése).
Axiomatizálás egyszerű példán való bemutatása.
A matematika mint kulturális örökség.
A fenti fejlesztési területeket a tanítás során tudatosan kell terveznünk. Ennek a fejlesztésnek
nem mennyiségi, hanem a tanulók tempójához igazodó minőségi fejlesztésnek kell lennie.
Természetesen nem lehet valamennyi fejlesztési cél mindig egyaránt hangsúlyos. A tanár egy
– egy tevékenység során a helyzetnek megfelelően választja meg azokat, amelyeket kiemelten
kíván követni.
A diákok tempójához való igazodás következtében a tanár indokolt esetben a tananyagot is
átcsoportosíthatja az egyes évfolyamok között.
Iskolánkban optimális esetben mind a négy évfolyamon csoportbontásban, heti 3 órában
oktatjuk a matematikát. A 11-12. évfolyamon igény szerint heti 2 két órában emelt szintű
fakultációt tartunk az érdeklődő diákok számára.
A tanulók mérésében, értékelésében iskolánk matematika tanárai egységesen járnak el. A
számonkérésben az érettségi jellegének megfelelően az írásbeliség dominál. Az érdemjegyek
teljesítménytől függően a következők szerint alakulnak: 30%-tól elégséges, 50%-tól közepes,
70%-tól jó, 90%-tól jeles.
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9. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 111
Gondolkodási módszerek
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A
szemléletes
fogalmak A megismert számhalmazok, Tájékozottság a racionális
definiálása, tudatosítása.
ponthalmazok áttekintése, véges számkörben.
és végtelen halmazok, az
intervallum fogalma.
Halmazműveletek:
unió, Részhalmaz, unió, metszet, két
metszet, részhalmaz képzés, két halmaz különbsége.
halmaz különbsége.
A szükséges és elégséges Az “akkor és csak akkor”
feltétel megkülönböztetése.
használata
–
(folyamatos)
Tétel
és
megfordítása
(folyamatos).
Számtan, algebra
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A
fogalom
célszerű A hatványozás értelmezése 0 és Az azonosságok ismerete és
kiterjesztése,
a
számoknegatív egész kitevőre, a alkalmazásuk.
nagyságrendjének tudása.
hatványozás
azonosságai;
számok abszolút értéke, normál
alakja.
Nevezetes
azonosságok: Számok abszolútértéke, normál
kommutativitás, asszociativitás, alakja.
disztributivitás; (a ± b)2, a2 – b2
szorzat alakja, (a ± b)3, a3 – b3 A másodfokú azonosságok
szorzat alakja.
alkalmazása.
Műveletek végzése számokkal Műveletek
racionális Alapműveletek
egész
és algebrai kifejezésekkel, a számokkal, műveleti sorrend. számokkal és törtekkel. A négy
szaknyelv használata.
Ezen azonosságok alkalmazása alapművelet egyszerű algebrai
egyszerű algebrai törtekkel törtekkel.
végzett műveleteknél.
Egyes
változók
kifejezése
fizikai, kémiai képletekben.
A
lineáris
egyenletek
megoldásának áttekintése.
Algoritmikus gondolkodás és a Elsőfokú
kétismeretlenes Egyszerű egyenletrendszerek
gyakorlati
problémák egyenletrendszer
megoldása. biztos
megoldása.
modellezése,
értő Egyenletrendszerre
vezető A
százalékszámítás
szövegolvasás.
szöveges
feladatok, alkalmazása a gyakorlatban.
százalékszámítás,
kamatszámítás,
példák
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többismeretlenes
egyenletrendszerre.
A
rendszerező-képesség Abszolútértékes egyenletek.
fejlesztése.
A matematika iránti érdeklődés Relatív prímek, oszthatósági 3-mal, 9-cel való oszthatóság
erősítése az elemi számelmélet feladatok, a prímszámok száma, ismerete.
alapvető
problémáival
és példa számrendszerekre.
Számok prímtényezőkre való
matematikatörténeti
bontása.
vonatkozásaival.
Függvények
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A
függvényszemlélet A függvény fogalma, elemi Az
alapfüggvények
fejlesztése: a hozzárendelések tulajdonságai;
a
lineáris tulajdonságainak
ismerete.
szabályként való értelmezése. függvény,
abszolútérték Képlettel megadott függvény
függvény, másodfokú függvény, ábrázolása
értéktáblázat
A
megfelelő
modell a
négyzetgyök
függvény, segítségével.
megkeresése.
gyakorlati
példák
további
függvényekre
(egészrész-,
törtrész-, előjelfüggvény), a
fordított arány
Célszerű eszközhasználat.
Függvénytranszformációk.
Az
alapfüggvények
transzformációja egy lépés
esetén.
Kétismeretlenes
egyenletrendszer
grafikus
megoldása.
Geometria
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Tájékozottság a megismert Geometriai
alapfogalmak, Speciális
háromszögek,
síkidomok tulajdonságaiban. háromszögekkel,
négyszögek
és
szabályos
négyszögekkel, sokszögekkel sokszögek
tulajdonságainak
kapcsolatos
ismeretek ismerete.
kiegészítése, rendszerezése.
Sejtések megfogalmazása, új A háromszög nevezetes vonalai, A nevezetes vonalak ismerete, a
összefüggések
felfedezése, beírt köre, körülírt körre. háromszög beírt és köréírt
bizonyítási igény kialakítása. Pitagorasz-tétel
körének ismerete. A Pitagorasz
tétel alkalmazása
Thalész tétele, a kör és érintői, A körrel kapcsolatos fogalmak
érintősokszög fogalma.
és az érintő tulajdonságának
ismerete.
Valószínűség, statisztika
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A statisztikai adatok helyes Statisztikai
adatok
és Számsokaság
számtani
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értelmezése.

ábrázolásuk
(kördiagram, közepének
kiszámítása,
a
oszlopdiagram stb.), számtani középső érték (medián) és a
közép, medián, módusz; adatok leggyakoribb érték (módusz)
szóródásának mérése.
ismerete.
Kördiagram,
oszlopdiagram
adatainak értelmezése.

10. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 111
Számtan algebra
FEJLESZTÉSI
FELADATOK,
TEVÉKENYSÉGEK
A
permanencia
elve
számfogalom bővítésében.

TARTALOM

A
TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

a A valós szám szemléletes Tájékozottság a valós számok
fogalma,
kapcsolata
a halmazán, a racionális és
számegyenessel,
a
valós irracionális számok tizedestört
számok
tizedestört
alakja, alakja, nevezetes irracionális
példák irracionális számokra. számok ismerete.
A
négyzetgyökvonás Az azonosságok alkalmazása
azonosságai, az n-edik gyök egyszerű esetekben.
fogalma, azonosságai.
A
matematikai
fogalom A hatványozás kiterjesztése A hatványozás definíciója,
célszerű
kiterjesztése,
a pozitív alap esetén racionális műveletek,
azonosságok
fogalmak általánosításánál a kitevőkre.
ismerete.
permanencia elv felhasználása. A hatványozási azonosságok.
A megoldás keresése többféle A
másodfokú
egyenlet A
megoldóképlet
biztos
úton, tanulói felfedezések, megoldása, a megoldóképlet, ismerete és alkalmazása.
önálló
eljárások
keresése. gyöktényezős alak, gyökök és Két pozitív szám számtani és
Az algoritmikus gondolkodás együtthatók
összefüggése, mértani közepének fogalma.
fejlesztése.
összefüggés két pozitív szám
számtani és mértani közepe
között.
Másodfokúra visszavezethető
egyenletek, egyenletrendszerek.
A matematika eszközként valóMásodfokú egyenletre vezető Különböző típusú egyszerű
felhasználása gyakorlati és szöveges feladatok.
szöveges feladatok megoldása.
természettudományos
problémák megoldásában.
Diszkussziós igény az algebrai Ekvivalens és nem ekvivalens Egyszerű
négyzetgyökös
feladatoknál.
lépések
egyenletek egyenlet megoldása.
átalakításánál,
egyszerű A megoldások ellenőrzése.
négyzetgyökös egyenletek.
Az algebrai és grafikus Másodfokú
egyenlőtlenség
módszerek
együttes megoldása.
alkalmazása
a
910

problémamegoldásban.
Geometria
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A
transzformációk,
mint A tengelyes és középpontos A megismert transzformációk
függvények értelmezése, a tükrözés, az eltolás áttekintése, tulajdonságainak felhasználása
matematika különböző területei rendszerezése, példa további egyszerű, konkrét esetekben.
közötti kapcsolatok keresése. egybevágósági transzformációra
(pont körüli elforgatás).
Síkbeli tájékozódás, tervezés, a A
forgásszög
fogalma,
konstrukciós,
analizálóívmérték, a kör középponti
képesség és a diszkussziós szöge, körív hossza, körcikk
igény kialakítása, sokoldalú kerülete, területe.
szemléltetés,
Egyszerű szerkesztési feladatok.
szerkesztőprogramok
megismerése.
A transzformációs szemlélet A hasonlósági transzformáció, A
hasonlóság
szemléletes
fejlesztése.
síkidomok hasonlósága.
tartalmának
ismerete,
a
középpontos
nagyítás
és
kicsinyítés
alkalmazása
egyszerű
gyakorlati
feladatokban.
Kreatív problémamegoldás.
A háromszögek hasonlóságának Az alapesetek ismerete.
Geometriai
ismeretek alapesetei.
A felsorolt tételek ismerete és
alkalmazása, biztos számolási A hasonlóság alkalmazásai: alkalmazása egy vagy két
készség,
zsebszámológép háromszög
súlyvonalai, lépéssel megoldható számítási
célszerű használata.
súlypontja, arányossági tételek feladatoknál.
a derékszögű háromszögben.
Hasonló síkidomok területének
aránya,
hasonló
testek
térfogatának aránya.
Szögfüggvények alkalmazása
derékszögű háromszög hiányzó
adatainak
kiszámítására,
gyakorlati
feladatok.
Síkbeli és térbeli számítások,
nevezetes
szögek
szögfüggvény-értékeinek
kiszámítása.
A
vektorok
további Vektorok,
vektorműveletek, Műveletek végzése vektorokkal.
alkalmazása.
vektor koordinátái.
A vektor szorzása számmal,
vektor felbontása síkban.
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11. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 111
Gondolkodási módszerek
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A gráf modellként
valóGráfelméleti
alapfogalmak, A gráf szemléletes fogalma,
felhasználása.
alkalmazásuk.
egyszerű
alkalmazásai.
Feladatok megoldása gráfokkal.
Számtan, algebra
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Bizonyítás
iránti
igényA logaritmus értelmezése. A
logaritmus
fogalmának
mélyítése.
A
logaritmus,
mint
a ismerete,
azonosságainak
Matematikatörténeti
hatványozás inverz művelete. alkalmazása
egyszerűbb
vonatkozások
megismerése A logaritmus azonosságai.
esetekben.
(könyvtár- és internethasználat).
Az absztrakciós és szintetizálóExponenciális és logaritmikus A definíció és az azonosságok
képesség
fejlesztése. egyenletek.
egyszerű
alkalmazása
Az önellenőrzés igényének
exponenciális, logaritmusos és
fejlesztése.
trigonometrikus
egyenlet
esetén.
Függvények
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
Új
függvénytulajdonságok A
forgásszög Az alapfüggvények ábrái és
megismerése,
szögfüggvényeinek
legfontosabb tulajdonságainak
függvénytranszformációk
értelmezése, összefüggés a szög vizsgálata
(értelmezésitovábbi alkalmazása.
szögfüggvényei között.
tartomány,
értékkészlet,
A
négyjegyű A
szögfüggvények zérushely, szélsőérték).
függvénytáblázatok
és tulajdonságai
(értelmezési
matematikai
összefüggések tartomány,
monotonitás,
célszerű használata.
zérushelyek,
szélsőértékek,
Számítógép
használata
a periodicitás, értékkészlet), a
függvényvizsgálatokban és a függvények ábrázolása.
transzformációkban.
A
szögfüggvények
transzformációi: f(x) + c; f(x +
c); c f(x); f(c x).
A függvényfogalom fejlesztése. A 2x, a 10x függvény, az
Összefüggések felismerése a exponenciális
függvény
matematika különböző területei vizsgálata,
exponenciális
között.
folyamatok a természetben.
A bizonyításra való törekvés A logaritmus függvény, mint az
fejlesztése.
exponenciális
függvény
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inverze.
Geometria, mérés
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A térszemlélet fejlesztése. A
vektorokról
tanultak Vektorműveletek
és
Pontos
fogalomalkotásra áttekintése.
tulajdonságaik
(összeadás,
törekvés.
A
vektorműveletek kivonás, skalárral való szorzás).
Bizonyítás
iránti
igénytulajdonságai.
Vektorok alkalmazásai.
továbbfejlesztése.
Két vektor skaláris szorzata.
A fizika és a matematika A
skaláris
szorzat
termékeny
kapcsolatának tulajdonságainak felsorolása.
megmutatása.
Tervszerű munkára nevelés. Szinusztétel, koszinusztétel.
A
szinusztétel
és
a
Az esztétikai érzék fejlesztése.
koszinusztétel
alkalmazása
Egyszerű
trigonometrikus alapfeladatok megoldásában (a
egyenletek.
háromszög hiányzó adatainak
meghatározása).
A
matematika
gyakorlati Távolság, magasság és szög
felhasználása.
meghatározása
gyakorlati
A zsebszámológép és a feladatokban és a fizikában.
számítógép alkalmazása. Az
eredmények realitásának és
pontosságának eldöntése.
Geometriai
feladatok Helyvektor.
Vektorok koordinátáinak biztos
megoldása
algebrai Műveletek koordinátákkal adott használata.
eszközökkel.
vektorokkal.
A
bizonyítási
készségSzakasz
osztópontja.
A Szakasz
felezőpontja
fejlesztése.
háromszög súlypontja.
koordinátáinak kiszámítása.
Két pont távolsága, szakasz A kör középponti egyenletének
hossza.
ismerete.
A kör egyenletei.
Adott
probléma
többféle Az irányvektor, a normálvektor, Az egyenes egy szabadon
megközelítése.
az iránytangens fogalma. Az választott egyenletének tudása.
egyenes egyenlete.
Két
egyenes Két egyenes metszéspontjának
párhuzamosságának,
meghatározása.
merőlegességének feltétele, két Kör és egyenes kölcsönös
egyenes
metszéspontja. helyzetének vizsgálata.
Kör és egyenes kölcsönös
helyzete. A kör érintője.
A parabola mint ponthalmaz.
Valószínűség, statisztika
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
FELADATOK,
TEVÉKENYSÉGEK
A
körülmények
kellő Egyszerű
figyelembevétele.
számítási

A
TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI
valószínűségproblémák.
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Előzetes becslés összevetése a Néhány
konkrét
eloszlás
számításokkal.
vizsgálata.
Műveletek
eseményekkel
konkrét valószínűségszámítási
példák esetén (“és”, “vagy”,
“nem”).
Modellalkotásra nevelés.
Relatív gyakoriság.
A relatív gyakoriság és a
A valószínűség klasszikus valószínűség
közötti
modellje.
szemléletes kapcsolat ismerete,
egyszerű
valószínűségi
feladatok megoldása.
A számítógép alkalmazása Statisztikai mintavétel.
statisztikai
adatok,
illetve
véletlen jelenségek vizsgálatára.
A
mindennapi
problémák
értelmezése,
a
statisztikai
zsebkönyvek, a napi sajtó
adatainak elemzése.

12. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 128
Gondolkodási módszerek
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A
kombinatív
készségPermutációk,
variációk, Egyszerű
kombinatorikai
fejlesztése.
kombinációk
feladatok megoldása.
A többféle megoldási módBinomiális együtthatók.
lehetőségének keresése.
Vegyes
kombinatorikai
Előzetes becsléshez szoktatás, a feladatok.
becslés
összevetése
a
számításokkal.
A köznapi gondolkodás és a Tétel
és
megfordítása. A csak kimondott, illetve be is
matematikai
gondolkodás Bizonyítási
módszerek, bizonyított
összefüggések
megkülönböztetése.
jellegzetes
gondolatmenetek megkülönböztetése.
A bizonyítási igény további (indirekt módszer, skatulyafejlesztése.
elv).
Változatos
kombinatorikai Egyszerű sorbarendezési és
feladatok.
kiválasztási feladatok konkrét
elemszám esetén.
Az ismeretek rendszerezése: Ekvivalencia,
implikáció. Az előző években felsorolt
A
matematika
különbözőA halmazelméleti és logikai továbbhaladási feltételek.
területei közti összefüggéseinek ismeretek
kapcsolata,
tudatosítása.
rendszerezése.
A
deduktív
gondolkodás A
megismert
bizonyítási
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fejlesztése.

Számtan, algebra
FEJLESZTÉSI
FELADATOK,
TEVÉKENYSÉGEK

módszerek
összefoglalása.
Néhány példa a teljes indukció
megismertetésére.
A kombinatorikai és gráfokkal
kapcsolatos
ismeretek
áttekintése.

TARTALOM

A
TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

Rendszerező
összefoglalás Az előző években felsorolt
továbbhaladási feltételek.
Számhalmazok
Matematikatörténeti ismeretek Számelméleti
összefoglalás.
(könyvtár- és internethasználat). A
valós
számok
és
részhalmazai.
Számés
műveletfogalom A
műveletek
értelmezése,
biztos alkalmazása.
műveleti
tulajdonságok.
Közelítő értékek.
Egyenletek
Tervszerű,
pontos
és Nevezetes
másodés
fegyelmezett munkára nevelés. harmadfokú
algebrai
Az önellenőrzés fontossága.
azonosságok.
Az
egyenletmegoldás
módszerei.
Az
alaphalmaz
szerepe.
Egyenlőtlenségek.
Egyenlet-,
illetve
egyenlőtlenségrendszerek.
Másodfokú kifejezések.
Másodfokú egyenletek, Viete
formulák.
Négyzetgyökös kifejezések és
egyenletek.
Exponenciális, logaritmikus és
trigonometrikus
kifejezések,
egyszerű egyenletek.
A
problémamegoldó Szöveges feladatok.
gondolkodás, a szövegértés, a
szövegelemzés fejlesztése.

Függvények, sorozatok
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A matematika alkalmazása a A
sorozat
fogalma. Számtani és mértani sorozat
gyakorlati életben.
Számtani és mértani sorozat, az esetén az n-dik tag, és az első n
Matematikatörténeti feladatok. n. tag, az első n elem összege. elem összegének kiszámítása
Kamatoskamat-számítás.
feladatokban.
Példák
egyéb
sorozatokra Kamatoskamat-számítás
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(rekurzió).
Rendszerező összefoglalás
Az
absztrakciós
készségA
függvényekről
tanultak
fejlesztése.
áttekintése,
rendszerezése.
A
függvényszemlélet Az alapfüggvények ábrázolása.
fejlesztése.
Függvénytranszformációk.
A függvények alkalmazása a f(x) + c; f(x + c); c f(x); f(c x).
gyakorlatban
és
a Függvényvizsgálat
természettudományokban.
függvényábrák segítségével.

alkalmazása egyszerű gyakorlati
feladatokban.
Az előző években felsorolt
továbbhaladási feltételek.

Geometria, mérés
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A térszemlélet fejlesztése. Térelemek kölcsönös helyzete, Az előző években felsorolt
Az esztétikai érzék fejlesztése. távolsága,
szöge. továbbhaladási
feltételeken
A síkra merőleges egyenes kívül:
tételének
ismerete. térelemek
kölcsönös
Egyszerű poliéderek.
helyzetének,
távolságuk,
hajlásszögük
definíciójának
ismerete.
A
matematika
gyakorlati A terület- és kerületszámítással A megismert felszín- és térfogat
alkalmazásai a térgeometriában. kapcsolatos
ismeretek számítási képletek alkalmazása
Sík- és térgeometriai ismeretek összefoglalása.
egyszerű feladatokban.
összekapcsolása,
analógiák A poliéderek felszíne, térfogata.
felismerése.
A hengerszerű testek, a henger
felszíne és térfogata.
Kúpszerű testek.
A kúpszerű testek felszíne és
térfogata.
A
csonkagúla,
csonkakúp
térfogata, felszíne.
A gömb felszíne, térfogata.
Rendszerező
összefoglalás
Geometriai
alapfogalmak,
ponthalmazok.
A
függvényszemlélet A geometriai transzformációk
fejlesztése.
áttekintése.
A
deduktív
gondolkodás Háromszögekre
vonatkozó
fejlesztése.
tételek és alkalmazásaik.
Négyszögekre
vonatkozó
tételek és alkalmazásaik.
Körre vonatkozó tételek és
alkalmazásaik.
A
matematika
különbözőVektorok, vektorok koordinátái.
területei közötti összefüggések Vektorműveletek,
műveleti
felhasználása.
tulajdonságok, alkalmazások.
Derékszögű
koordináta-
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rendszer.
Alakzatok egyenlete.
Trigonometrikus összefüggések
és alkalmazásaik.
Valószínűség, statisztika
FEJLESZTÉSI
TARTALOM
A
TOVÁBBHALADÁS
FELADATOK,
FELTÉTELEI
TEVÉKENYSÉGEK
A leíró statisztika és a Statisztikai
és
mintavételi Az előző években felsorolt
valószínűség
számítás adatok
vizsgálata továbbhaladási feltételek.
gyakorlati szerepe, alkalmazása. (közvélemény-kutatás, minőség
A számítógép felhasználása ellenőrzés).
statisztikai adatok kezelésére,
véletlen jelenségek vizsgálatára.
Geometriai
modell A valószínűség meghatározása
szerepeltetése a valószínűség geometriai mérték segítségével.
meghatározására.
Összefoglalás:
Adathalmazok
jellemzői:Egyszerű
klasszikus
számtani
közép,
mértani valószínűség-számítási
középsúlyozott közép, medián, feladatok megoldása.
módusz, szórás.
Gyakoriság, relatív gyakoriság.
A klasszikus valószínűségi
modell.
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FIZIKA
Helyi tanterve
9-11. ÉVFOLYAM
Az Oktatási Minisztérium által kiadott kerettanterv gimnáziumokra vonatkozó fejezete
kötelező jelleggel határozza meg a gimnáziumi nevelés-oktatás céljait, feladatait, a fejlesztés
kiemelt területeit, a tantárgyak rendszerét, továbbá az egyes tárgyak óraszámait. A fizika
tanítására gimnáziumunkban az alábbi órakeret áll rendelkezésre:
Évfolyam
Osztály
A
Heti
1,5
óraszám
Éves
56
óraszám

9. évfolyam
B
C
D

A

1,5

2

1,5

1,5

74

10. évfolyam
B
C
D
2

2

2

A
2

11. évfolyam
B
C
D
2

2

2

74

A fizika tanterv és a kulcskompetenciák fejlesztése
A fizika kerettanterv összhangban van a Nat-ban megfogalmazott általános értékrenddel,
lehetőséget teremt, ajánlásokat fogalmaz meg a Nat által meghatározott kiemelt kompetenciák
fejlesztésére.
A fizika kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége
szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó
tanulásra való felkészítést, a személyiségközpontú, interaktív, tevékenykedtető, önálló
tapasztalatszerzést lehetővé tevő tanulásra alapozó tanulási eljárások és módszerek
terjedésének elősegítését. Mindezek segítséget nyújthatnak a tanulóknak személyes
boldogulásukhoz és fejlődésükhöz, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez
és a munkához.
A fizika oktatásának központi eleme a természettudományos kompetencia fejlesztése. A
természettudományos kompetencia fejlesztése révén a tanuló képessé válik arra, hogy a
rajtunk kívül objektíven létezőnek tekintett világ leírásának eszköztárát megismerve
értelmezze, s bizonyos mértékig előre jelezze a környezetében lezajló kölcsönhatásokat,
tudatosan irányítsa mindennapi cselekedeteit, elemző, objektív módon hozza meg döntéseit.
A természettudományos kompetencia fejlesztése révén a tanuló megismeri a
természettudományos leírás, mint módszer hatókörét, lehetőségeit, s azokat a
„játékszabályokat”, melyek a természettudományos leírásmód elidegeníthetetlen elemei.
Ezáltal a tanuló védetté válik az áltudományokkal szemben, de a megfelelően kialakított
természettudományos kompetencia megóvhatja a természettudományos módszerek
abszolutizálásának veszélyétől is
A fizika kerettanterv lehetőséget teremt a környezettudatos nevelés megvalósítására.
Megmutatja azokat a folyamatokat, melyek során az ember megismerő tevékenysége a
természeti környezet megváltoztatására vezet, illetve vezetett, láttatja a változások okait,
hatásait, bemutatja a szükséges cselekvés módozatait, annak társadalmi formáit, s ezeken
belül az egyén lehetőségeit.
Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése (szövegképzés, szövegértés) minden tantárgy
(műveltségterület) esetében alapvető törekvés kell hogy legyen. A hétköznapokban illetve a
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munka világában való boldoguláshoz elengedhetetlen, hogy a tanuló képes legyen különféle
tudományos-ismeretterjesztő szövegeket, összegyűjteni és feldolgozni, belőlük a releváns
információkat kiemelni, s az ezekkel kapcsolatos saját gondolatait a helyzetnek megfelelő
módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni.
A matematikai kompetencia fejlesztésére a fizika elsődlegesen a számítási feladatok révén
alkalmas. A feladatok elsősorban hétköznapi jelenségekhez kapcsolódó számítások lehetnek,
melyek a matematikai eljárások alkalmazásának elsajátítására irányulnak gyakorlati
ismeretek, adatok, mennyiségek megszerzése, egyes fontos mennyiségi jellemzők
nagyságrendjének tudatosítása érdekében. A matematikai kompetencia mentén értelmezhető a
becslés, mérési hiba fogalomköre, mely a természettudományos leírásmód alapvető eleme.
A digitális kompetencia fejlesztése a fizikán belül szintén elengedhetetlen. A világhálón
fellehető információk, virtuális kísérletek nagymértékben tágíthatják a tanulók ismeretinek
horizontját. A digitális kompetencia fejlesztése révén a tanulók elsajátítják az információs
technikák használatát az információk megszerzése, feldolgozása és átadása vonatkozásában is.
A fizika mélyebb megértése elképzelhetetlen önálló tanulás, ismeretszerzés,
ismeretfeldolgozás nélkül. Amennyiben a természettudományos kompetenciát megfelelően
fejlesztetjük, olyan módszerhez és szemlélethez juttathatjuk tanítványainkat, mely a konkrét
tananyagtartalmaktól függetlenül alkalmazható.
A természettudományok, ezen belül a fizika alapvető sajátsága a társadalmi beágyazottság.
Mindezek alapján a fizika – napjaink problémáinak és a tudománytörténeti ismeretek
célirányos feldolgozása révén - alkalmas lehet a szociális és társadalmi kompetenciák
fejlesztésére, elmélyítésére. A fizika történetének tanulmányozása révén az egyetemes és
nemzeti kultúra bemutatására nyílik lehetőség (az adott terület vonatkozásában). Mindez
fejleszti a tanulók énképét, önismeretre nevel, segít értelmezni saját helyüket a közösségben.
A kompetencia alapú oktatás során az egyéni és csoportos tanulásnak, a projekteknek, a
kooperatív technikáknak, tevékenységközpontú oktatási módszereknek egyaránt helye van.
Az értékelés lehetőségei is nagymértékben kitágulnak. Az órán, illetve otthon önállóan
végzett munka értékelésén túl lehetőség van a megszerzett készségek és képességek
értékelésére. Az értékelés során olyan általános kompetenciák jelennek meg, mint
előadókészség, lényeglátás, lényegkiemelés, szövegértés, forráshasználat, prezentáció
készítése, együttműködési készség stb.
Célok és feladatok
A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű
fizikai világkép kialakítása.
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 diákok többségében 15–18 éves korban felébred az igény, hogy összefüggéseiben lássák és
értsék a természeti környezet jelenségeit, törvényeit. Ezt az érdeklődést felhasználva
ismertetjük meg diákjainkkal a modellszerű gondolkodást. A modellalkotással a természet
megismerésében döntő lényeglátás képességét fejlesztjük. A modellalkotást a humán és
gazdasági tudományok is egyre elterjedtebben alkalmazzák, a módszer lényege a fizika
tanítása során hatékonyan bemutatható. A tanulók spontán motivációját felhasználva
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sikeresen bízhatjuk meg őket önálló vagy csoportos munkával, alkalmazhatjuk a
projektmódszert, a szabad témaválasztásban rejlő lehetőségeket.
A fizika tanítása során kiemelt figyelmet kell szentelni a többi természettudományos
tantárggyal, a matematikával és a technikai ismeretekkel való kapcsolatra.
Fejlesztési követelmények
Ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek
A tanuló tanúsítson érdeklődést a természet jelenségei iránt. Törekedjen azok megértésére.
Legyen jártas a vizsgálódás szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők
megkülönböztetésében.
Tudja a megfigyelések, kísérletek során nyert tapasztalatokat rendezni, áttekinteni. Legyen
képes a kísérletek eredményeit értelmezni, azokból következtetéseket levonni és
általánosítani. Megszerzett ismereteit tudja a legfontosabb szakkifejezések, jelölések
megfelelő használatával megfogalmazni, leírni.
Tudja a kísérletek, mérések során nyert adatokat grafikonon ábrázolni, kész grafikonok adatait
leolvasni, értelmezni, egyszerűbb matematikai összefüggéseket megállapítani. Legyen
gyakorlott kész ábrák, rajzok értelmezésében.
Legyen jártas az SI és a gyakorlatban használt SI-n kívüli mértékegységek, azok tört
részeinek és többszöröseinek használatában.
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.
A számítógépek oktatóprogramokkal, animációs és szemléltető programokkal, multimédiás
szakanyagokkal segítik a fizika tanulását.
Legyen képes önállóan használni könyvtári segédkönyveket, különböző lexikonokat, képletés táblázatgyűjteményeket fizikai ismereteinek bővítésére. Értse a szellemi fejlettségének
megfelelő szintű természettudományi ismeretterjesztő kiadványok, műsorok információit,
tudja összevetni azokat a tanultakkal. 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 elemi
szintű tájékozottsága az anyag részecsketermészetéről. Tudja, hogy a természet fizikai
jelenségeit különböző érvényességi és hatókörű törvények, elméletek írják le, legyen
szemléletes képe ezekről.
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Tudja, hogy a fizikai folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizika vizsgálódási területe a
nem látható mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy 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.
Tudja az egyetemes kultúrtörténetbe ágyazva elhelyezni a nagyobb jelentőségű fizikai
felfedezéseket, eredményeket, ismerje a legjelentősebb fizikusok, feltalálók munkásságát,
különös tekintettel a magyarokra. Tudja néhány konkrét példával alátámasztani a fizikának a
gondolkodás más területeire, a technikai fejlődésre gyakorolt hatását.

9. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
Mechanikai kísérletek elemezése: a lényeges és lényegtelen körülmények megkülönböztetése,
ok-okozati kapcsolat felismerése, a tapasztalatok önálló összefoglalása. Egyszerű mechanikai
mérőeszközök használata, a mérési hiba fogalmának ismerete, a hiba becslése. A mérési
eredmények grafikus ábrázolása, a fizikai összefüggések megjelenítése sematikus grafikonon,
grafikus módszerek alkalmazása problémamegoldásban.
Egyszerű mechanikai feladatok számított eredményének kísérleti ellenőrzése. A tanult fizikai
törvények szabatos szóbeli kifejtése, kísérleti tapasztalatokkal történő alátámasztása. A tanult
általános fizikai törvények alkalmazása hétköznapi jelenségek magyarázatára (pl.
közlekedésben, sportban stb.).
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.
Témakörök

Tartalmak
A testek haladó mozgása
Az egyenes vonalú egyenletes Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti
vizsgálata és jellemzése. A sebesség mint
mozgás
vektormennyiség.
A egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás kísérleti
Az egyenes vonalú
vizsgálata. A sebesség változásának értelmezése,
egyenletesen változó
átlagsebesség, a pillanatnyi sebesség kvalitatív
mozgás
értelmezése. A gyorsulás fogalma. A négyzetes
úttörvény. Szabadesés.
Az anyagi pont egyenletes körmozgásának kísérleti
Egyenletes körmozgás
vizsgálata. A körmozgás kinematikai leírása. A
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Témakörök

Tartalmak
gyorsulás mint vektormennyiség.
Függőleges és vízszintes hajítás.
Mozgások szuperpozíciója
Dinamika
A mozgásállapot fogalma, a testek tehetetlenségére utaló
A tehetetlenség törvénye
kísérletek. A tehetetlenség törvényének alapvető szerepe
a dinamikában.
A mozgásállapot-változás és a kölcsönhatás vizsgálata.
Newton II. törvénye
Az erő és a tömeg értelmezése, mértékegysége.
A kölcsönhatásban fellépő erők vizsgálata.
Hatás-ellenhatás törvénye
Nehézségi erő. Kényszererők. Súrlódás, közegellenállás.
Erőtörvények
Rugóerő.
Az erőhatások függetlensége. Az erők vektoriális
Erők együttes hatása
összegzése, erők egyensúlya. Forgatónyomatékok
egyensúlya.
A lendület-megmaradás törvénye és alkalmazása
A lendület-megmaradás
kísérleti példák, mindennapi jelenségek (pl. ütközések,
rakéta).
Körmozgás
dinamikai Newton II. törvényének alkalmazása a körmozgásra.
A centripetális gyorsulást okozó erő felismerése
vizsgálata
mindennapi jelenségekben.
Munka, energia
A munka kiszámítása különböző esetekben: állandó erő
A munka értelmezése
és irányába mutató elmozdulás, állandó erő és szöget
bezáró elmozdulás, lineárisan változó erő (rugóerő)
munkája.
Mozgási energia, magassági energia, rugalmas energia.
Mechanikai energiafajták
Munkatétel és alkalmazása egyszerű feladatokban.
A
mechanikai A mechanikai energia megmaradásának törvénye és
érvényességi köre. A mechanikai energia-megmaradás
energiamegmaradás törvénye
alkalmazása egyszerű feladatokban.
A teljesítmény és hatásfok fogalma, kiszámítása
A teljesítmény és hatásfok
hétköznapi példákon.
A továbbhaladás feltételei
 Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, az ennek során szerzett
tapasztalatok elmondására.
 Tudja helyesen használni a tanult legfontosabb mechanikai alapfogalmakat.
 Legyen képes egyszerű mechanikai feladatok megoldására a tanult alapvető
összefüggések segítségével. Ismerje és használja a tanult fizikai mennyiségek
mértékegységeit.
 Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb
törvényszerűségek érvényesülésére a természetben, a technikai eszközök esetében.
Tudja a tanult mértékegységeket a mindennapi életben is használt mennyiségek
esetében használni.
 Legyen képes a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és
táblázatgyűjteményből kiválasztani, a formulákat értelmezni.
 Tudja, hogy a számítógépes világhálón számos érdekes és hasznos adat,
információ elérhető.
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10. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
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 a
gázhőmérsékleti skála bevezetése kapcsán. Az állapotjelzők, állapotváltozások megértése,
szemléltetése p-V diagramon.
Következtetések az anyag láthatatlan mikroszerkezetére makroszkopikus mérések alapján.
Makroszkopikus termodinamikai mennyiségek, jelenségek értelmezése részecskemodell
segítségével. Szimulációs PC-programok alkalmazása a kinetikus gázelmélet illusztrálására.
Érzékeinkkel közvetlenül nem megtapasztalható erőtér (elektromos, mágneses) 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). Elektromos technikai eszközök működésének
fizikai magyarázata modellek, sematikus szerkezeti rajzok alapján. Az elektromos
energiaellátás összetett technikai rendszerének elemzése fizikai szempontok szerint.
Kiegészítő anyagok gyűjtése könyvtári és a számítógépes hálózati források felhasználásával.
Témakörök
Gázok állapotváltozásai

Az anyag atomos szerkezete
Molekuláris hőelmélet
A hőtan I. főtétele

A hőtan II. főtétele
Halmazállapot-változások

Elektromos alapjelenségek

Tartalmak
Hőtan
Állapotjelzők
(hőmérséklet,
térfogat,
nyomás,
anyagmennyiség). Boyle–Mariotte és Gay–Lussac
törvények, Kelvin-féle hőmérsékleti skála. Az egyesített
gáztörvény, a gázok állapotegyenlete. Állapotváltozások
értelmezése és ábrázolás p-V diagramon.
Korábbi ismeretek (súlyviszonytörvények, Avogadrotörvény) új szempontú rendszerezése. Az atomok,
molekulák mérete.
Az ,,ideális gáz’’ és modellje. Makroszkopikus
termodinamikai mennyiségek, jelenségek értelmezése a
részecskemodell alapján a gáz belső energiája.
A belső energia fogalmának általánosítása. A belső
energia megváltoztatása munkavégzéssel, melegítéssel.
Az
energiamegmaradás
törvényének
általános
megfogalmazása – I. főtétel. Termikus kölcsönhatások
vizsgálata, szilárd anyagok és folyadékok fajhője. Gázok
állapotváltozásainak (izobár, izoterm, izochor és
adiabatikus folyamat) kvalitatív vizsgálata az I. főtétel
alapján, a gázok fajhője.
A
folyamatok
iránya.
(Hőmérséklet-változások
vizsgálata spontán hőtani folyamatok során.)
Olvadás–fagyás, forrás/párolgás–lecsapódás jellemzése.
A nyomás szerepe a halmazállapot-változásokban.
halmazállapot-változások
energetikai
vizsgálata,
olvadáshő, párolgáshő.
Elektrosztatika
Az elektromos állapot, a töltés fogalma, töltött testek,
megosztás, vezetők, szigetelők. Töltések közti
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Témakörök
Az elektromos tér
Kondenzátorok

Az egyenáram
Az elemi töltés
Egyenáramú hálózatok

Elektromos teljesítmény

Tartalmak
kölcsönhatás, Coulomb-törvény.
A térerősség fogalma, homogén tér, ponttöltés tere,
erővonalak. A feszültség és potenciál fogalma.
A kapacitás fogalma. A kondenzátor (az elektromos
mező) energiája.
Egyenáramok
Ohm-törvény. Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás.
Az elemi töltés. Áramvezetés mechanizmusa fémekben,
félvezetőkben.
Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása.
Áramerősség és feszültség mérése, műszerek
kapcsolása, méréshatárok. Egyenáramú áramforrás –
galvánelem.
Az elektromos teljesítmény fogalma, fogyasztók
teljesítménye.

A továbbhaladáshoz szükséges feltételek
 Ismerje fel, hogy a termodinamika általános törvényeit – az energiamegmaradás
általánosítása (I. főtétel), a spontán természeti folyamatok irreverzibilitása (II.
főtétel) – a többi természettudomány is alkalmazza, tudja ezt egyszerű példákkal
illusztrálni.
 A kinetikus gázmodell segítségével tudja értelmezni a gázok fizikai tulajdonságait,
értse a makroszkopikus rendszer és a mikroszkopikus modell kapcsolatát.
 Ismerje fel és tudja magyarázni a mindennapi életben a tanult hőtani jelenségeket.
 Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből arra kell
következtetnünk, hogy az anyag atomos szerkezetű.
 Ismerje fel a környezet anyagai közül az elektromos vezetőket, szigetelőket.
 Tudjon biztonságosan áramerősséget és feszültséget mérni, rajz alapján egyszerű
áramkört összeállítani.
 Tudja, mi a rövidzárlat és mik a hatásai, különös tekintettel a háztartásban
előforduló esetekre.

11. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
Az általánosított hullámtulajdonságok megfogalmazása, az absztrakt hullámfogalom
kialakítása kísérleti tapasztalatokból kiindulva (kísérletek kötélhullámokkal, vízhullámokkal).
Az általános fogalmak alkalmazása egyszerű, konkrét esetekre. Kapcsolatteremtés a
hullámjelenségek – hang, fény – érzékileg tapasztalható tulajdonságai és fizikai jellemzői
között. A fizikai tapasztalatok, kísérleti tények értelmezése modellek segítségével, a modell és
a valóság kapcsolatának megértése. A fizikai valóság különböző szempontú megközelítése –
az anyag részecske- és hullámtulajdonsága. Fizikatörténeti kísérletek szerepének elemzése az
atommodellek fejlődésében. Számítógépes szimulációs és szemléltető programok
felhasználása a modern fizika közvetlenül nem demonstrálható jelenségeinek megértetéséhez.
Hipotézis, tudományos elmélet és a kísérletileg, tapasztalatilag igazolt állítások
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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.
Kapcsolatteremtés az atomfizikai ismeretek és korábban a kémia tantárgy keretében tanult
atomszerkezeti ismeretek között.
Kitekintés az aktuális kutatások irányába az űrkutatás témaköréhez kapcsolódóan
ismeretterjesztő anyagok felhasználásával.
Témakörök
Mechanikai rezgés

Mechanikai hullámok

A hang hullámtulajdonságai

A mágneses tér

Lorentz-erő

Mozgási indukció

Nyugalmi indukció

Tartalmak
Rezgések, hullámok
A harmonikus rezgőmozgás kísérleti vizsgálata. A
rezgést jellemző mennyiségek. Newton II. törvényének
alkalmazása a rugón lévő testre. A rezgésidő
kiszámítása. A rezgés energiája, energiamegmaradás. A
rezgést befolyásoló külső hatások következményei
(csillapodás, rezonancia kísérleti vizsgálata).
A hullám mint a közegben terjedő rezgésállapot,
longitudinális és transzverzális hullám, a hullámot
jellemző mennyiségek: hullámhossz, periódusidő,
terjedési sebesség. Hullámjelenségek kísérleti vizsgálata
gumikötélen és hullámkádban. Hullámok visszaverődése
és törése, elhajlás, interferencia. Állóhullámok
kialakulása kötélen (a hullámhossz és kötélhossz
kapcsolata).
A hang terjedése közegben. A hétköznapi hangtani
fogalmak fizikai értelmezése (hang magassága,
hangerősség, alaphang, felhangok, hangszín, hangsor,
hangköz). Doppler-jelenség.
Elektromágneses indukció
A mágneses tér kísérleti vizsgálata – magnetométer. A
mágneses tér jellemzése. A mágneses indukció
vektorfogalma, erővonalak. Áramok mágneses tere
(hosszú egyenes vezető, tekercs). A Föld mágnessége.
Árammal átjárt vezetők mágneses térben. Vezetők
kölcsönhatása. Az egyenáramú motor működésének
elve. Mozgó töltések mágneses térben a Lorentz-erő
fogalma. Kísérletek katódsugarakkal – a fajlagos töltés
fogalma.
A mozgási indukció kísérleti vizsgálata, a jelenség
magyarázata, az indukált feszültség és kiszámítása.
Lenz-törvény. Váltakozó feszültség kísérleti előállítása,
váltófeszültség, váltóáram fogalma és jellemzése –
effektív teljesítmény, effektív feszültség, effektív
áramerősség fogalma és mérése. A hálózati elektromos
energia előállítása.
A nyugalmi indukció kísérleti vizsgálata, Lenz-törvény
általánosítása. Önindukció. Önindukciós jelenségek a
mindennapi életben. Az áramjárta tekercs (mágneses tér)
energiája. A transzformátor működésének alapelve. A
transzformátor gyakorlati alkalmazásai.
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Témakörök
Elektromágneses hullámok

Hullámoptika

A fény kettős természete
Az elektron kettős természete
Atommodellek

Az atommag szerkezete
A radioaktivitás

Maghasadás

Magfúzió

Egyetemes tömegvonzás

Csillagfejlődés
Kozmológia alapjai
Űrkutatás

Tartalmak
Változó elektromos tér mágneses tere. Elektromágneses
rezgések egyszerű rezgőkörben. Az elektromágneses
hullám fogalma, jellemzése. Az elektromágneses
hullámok spektruma, elektromágneses hullámok a
mindennapi életben. A fény, mint elektromágneses
hullám.
A fény tulajdonságainak vizsgálata. A fény terjedése
vákuumban és anyagban (terjedési sebesség).
Visszaverődés, törés (Snellius–Descartes–törvény, teljes
visszaverődés, optikai eszközök képalkotása, leképezési
törvény). A fehér fény színekre bontása, színkeverés.
Interferencia, fénypolarizáció. A fénysebesség mint
határsebesség.
Modern fizika
A fényelektromos jelenség – a fény részecsketermészete.
Fotocella, napelem, gyakorlati alkalmazások.
Az elektron mint részecske. Elektroninterferencia,
elektronhullám.
A modellek kísérleti alapjai, előremutató sajátságai és
hibái. Thomson féle atommodell.
Rutherford-modell (az atommag). Bohr-modell: diszkrét
energiaszintek. Vonalas
színkép,
fény
kisugárzása
és
elnyelése.
Kvantummechanikai atommodell.
Magfizika
A nukleonok (proton, neutron), a nukleáris kölcsönhatás
jellemzése. Tömegdefektus.
Alfa-, béta- és gammabomlás jellemzése. Aktivitás
fogalma, időbeli változása. Radioaktív sugárzás
környezetünkben, a sugárvédelem alapjai. A természetes
és mesterséges radioaktivitás gyakorlati alkalmazásai.
A maghasadás jelensége, láncreakció, sokszorozási
tényező.
Atombomba,
atomerőmű,
az atomenergia felhasználásának előnyei és kockázata.
A magfúzió jelensége, a csillagok energiatermelése, a
hidrogénbomba.
Csillagászat
A Newton-féle gravitációs törvény; a gravitációs
állandó. A heliocentrikus világkép. Bolygómozgás:
Kepler-törvények. A mesterséges égitestek mozgása. A
földi gravitáció és a súly.
A csillagok születése, fejlődése és pusztulása.
Az Univerzum tágulása. Hubble-törvény. Ősrobbanáselmélet.
A világűr megismerése, a kutatás irányai.

A továbbhaladás feltételei
 Ismerje a hullám fizikai jellemzőit. Ismerje az elektromágneses spektrum jellemző
sugárzásait.
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Ismerje az atomelmélet fejlődésében fontos szerepet játszó fizikatörténeti
kísérleteket.
Ismerje az atommag összetételét.
Ismerje a radioaktivitás sugárzások fajtáit és ezek jellemzőit, a természetes és
mesterséges radioaktivitás szerepét életünkben (veszélyek és hasznosítás).
Ismerje a magátalakulások főbb típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek
felhasználási lehetőségeivel.
Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának előnyeit és hátrányait a
többi energiatermelési móddal, különös tekintettel a környezeti hatásokra.
Legyenek ismeretei a csillagászat elméleti és gyakorlati jelentőségéről.
A gimnázium utolsó osztályában a korábbi évek tananyagának és a modern fizika
elemeinek szintetizálásával körvonalazódnia kell a diákokban egy korszerű
természettudományos világképnek.
Tudatosodnia kell a tanulókban, hogy a természet egységes egész, szétválasztását
résztudományokra csak a jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja. A fizika
legáltalánosabb törvényei a kémia, biológia, földtudományok és az alkalmazott
műszaki tudományok területén is érvényesek.
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INFORMATIKA
Helyi tanterve
9-12. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
Az információs társadalom létrejöttét a mindent átható számítástechnika, a telekommunikáció
fejlődése és az internet tették lehetővé. 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.
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 informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes és a technikai környezet
mellett létezik a jelek, kódok, szoftverek virtuális környezete is (program, szöveg, kép,
mozgókép, hang... ), amely az emberiség praktikus, tudományos, művészi és sok másféle
információit "hordozza" és megjeleníti. Az informatikaoktatás célja, hogy a tanuló mozogjon
otthonosan ebben a virtuális környezetben. Képes legyen a különféle alkalmazások
kezelésének elsajátítására, együttműködésre és a problémák, feladatok megoldására IKT
eszközökkel. Az informatikai nevelés célja annak megmutatása, hogy az IKT gyors fejlődése
a társadalmat átalakítja, amelyben élni és dolgozni kell. Törekedni kell az érdeklődés
felkeltésére a kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, hogy az
informatika iránt különösen fogékony fiatalok - megfelelő továbbtanulás után - később az
információs gazdaságban, mint alkotó munkaerő dolgozhassanak.
Nevelni kell a tanulókat az információs termékek és szolgáltatások kritikus, etikus és értő
befogadására (fogyasztására), hogy az IKT használatával tudjanak tanulni, alkotni, dolgozni,
művelődni, kapcsolatot, közösséget teremteni és szórakozni.
A pedagógus szerepe elsősorban az információk közötti eligazodás segítése, és a
kompetenciák fejlesztése.
Fejleszteni kell a tanulók digitális kompetenciáját. A társadalom információs technológiáinak
magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a
következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése, keresése,
értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati
együttműködés az interneten.
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,
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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 tevékenységalgoritmusok 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 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 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 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 informatikaoktatás az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
kompetenciafejlesztésének egyik korszerű eszköze.
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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.
Az informatikaoktatásban a differenciálás azt a célt szolgálja, hogy a tanulók
érdeklődésüknek megfelelően, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.
Ennek érdekében olyan differenciálást kell alkalmazni, amely optimálisan alkalmazkodik az
egyének tudásához, kompetenciáihoz, olyan szervezési, irányítási és értékelési módokat kell
alkalmazni, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak kialakulását és fejlesztését.
Az egyéni és a kooperatív tanulási technikák, valamint az IKT alkalmazása erre különösen tág
teret nyújt az informatikában.
A tantárgy célja hogy megismertesse az informatika eszközeit, módszereit és fogalmait,
amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak,
digitális kompetenciájuk fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi
tanulmányaikban, a mindennapi életben, a szórakozásban és a munkában. Fontos, hogy a
tanulóknak sikerélményük legyen az informatikaórákon, és megfelelő motiváltsággal
törekedjenek ismereteik folyamatos megújítására. Cél olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén
érezze, képes tevékenyen bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba.
Fejlesztési követelmények
A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a
balesetek megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat
pontosan követve dolgozzon.
Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető
ergonómiai
kérdéseivel,
az
egészségvédelem
lehetőségeivel
számítógépes
munkakörnyezetben. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a
számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és
perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók
használatában.
Különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; legyen képes a különböző formákban
megjelenő információt felismerni, a megszerzett információit kiértékelni és felhasználni.
Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait. Szerezzen jártasságot a könyv- és
médiatár, az Internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, szakkönyvek, a
különböző multimédiás oktatási anyagok alkalmazásában.
Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az
operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és
adatvédelem szabályait.
Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot
teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat közölni hálózati
úton és formában, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások
alkalmazásával.
Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes
megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására,
különböző formában való megjelenítésére.
Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek,
eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.
Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló
tevékenységek algoritmizálható részleteit. Adott feladat megoldásához legyen képes
algoritmusokat tervezni és megvalósítani.
Ismerje meg alkalmazásokon keresztül a szabályozó eszközök hatását. Legyen tudomása az
intelligens (hardver és szoftver) eszközökről és növekvő jelentőségükről.
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Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes
értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Ismerje fel az adatok közötti
összefüggéseket.
Ismerje meg az informatika társadalmi jelentőségét, szerepét, a programok használatának jogi
és etikai alapjait. Értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai
kultúrájának fejlődésében.
Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító,
személyiségromboló hatásának.
Tájékozódjon a különféle munkaterületeken, milyen szerepe van az informatikai
eszközöknek.
Ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait. Rendszeres, sokoldalú könyvtári
tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása.
Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb technológiákon
alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető források sajátos
közlésmódjával, információs és esztétikai értékével.
Tanulmányaihoz és érdeklődése szerint tudja szelektálni, és alkotó módon felhasználni a
különböző információs forrásokat.
Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a megoldást
jelentő könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, könyvtári katalógusok,
hagyományos, elektronikus és hálózaton elérhető, bibliográfiai, illetve egyéb adatbázisok), és
legyen képes információhordozókat, információkat keresni belőlük.
Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő könyvtártípust,
tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani.
Tudja alkalmazni a szelektív anyaggyűjtés teljes műveletsorát, és eredményéről tudjon
forrásjegyzéket készíteni.
Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk
elemezése és rendszerezése alapján önállóan megválasztott közlésformában. Munkája közben
tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos etikai követelményeknek.
Értse meg a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú
tanulmányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban, és igénybe tudja
venni szolgáltatásaikat.
Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból,
számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját.
Legyen felkészült arra, hogy a könyvtári rendszerben és a számítógépes világhálózaton
hozzáférhető információs forrásokat szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja
használni.
Az óraszámok megoszlása
9. -11. évfolyam tanítási hetek száma: 37
12. évfolyam tanítási hetek száma: 32
Évfolyam
Heti óraszámok – A osztály
Heti óraszámok – B osztály
Heti óraszámok – C osztály
Heti óraszámok – D osztály

9.
2
2

10.
2
1
-

11.
1
1
-

12.
1
2
-
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10. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Az informatikai eszközök használata
Hardverés Ergonómiailag
megfelelő A számítógépterem rendjének, a
szoftverkörnyezet számítógépes munkakörnyezet. Agépek balesetmentes használatának
Neumann-elvű
és
másmegismerése. A perifériák helyes
számítógépek
felépítése.
Ahasználata. Adott informatikai
számítógép és különféle perifériái.eszközök kezelésének gyakorlása.
Informatikai eszközök kezelése. Az informatikai környezet tudatos
Egyes informatikai eszközökalakítása. Az eszközök működési
működésének fizikai, elektronikai elvének megértése.
alapjai.
Az
operációsAz operációs rendszer és aBe- és kilépés az iskolai hálózatba.
rendszer
és segédprogramok
kezelése,A helyi rendszer, illetve a
környezete
szolgáltatásai.
A
hálózatokszámítógépes
hálózat
felépítése. A helyi számítógépes szolgáltatásainak használata.
hálózat kezelése és szolgáltatásai. Szoftverek,
adatok
etikus
Adatbiztonság és a kártékonyhasználata. Problémamegoldáshoz
programok.
a hardver- és a szoftvereszköz
Szervízműveletek.
tudatos választása.
Infokommunikáció
Az információ és aA jelek sokfélesége.
Az analóg és a digitális jel
kód
Az információ és az adat fogalma. különbözőségének
és
Titkosírás és a kód. Kettesátalakíthatóságának megértése.
számrendszer.
Számok
ésAz információ, az adat, az
karakterek kódolása. Kép- és adatmennyiség fogalmainak helyes
hangkódolás. Logikai műveletek. használata. Számok átváltása a
Információátvitel (telefon).
kettes,
tízes
és
tizenhatos
számrendszerek között. Kalkulátor
használata átváltásra. Karakterek
kódolása.
Logikai
műveletek
végzése.
Logikai feladatok megoldása.
Kommunikáció azAz elektronikus levelezés fejlettLevelező
program
speciális
interneten
szolgáltatásai.
Levelezőlisták.beállításainak
alkalmazása.
Közhasznú
adatbázisok
azLevelezőlisták használata. Keresés
interneten. Hasznos webhelyek. az adatbázisokban.
Céltudatos információkeresés azBöngészés és összetett keresés az
interneten,
részletes
keresés interneten. Képek és multimédiás
logikai kapcsolatokkal, kereső anyagok keresése és felhasználása.
kifejezések, szűrők. Térképek azTérképek használata a világhálón.
interneten. Multimédiás anyagokFórumok használata.
keresése és alkalmazása.
Csevegés, telefonálás az interneten.
Csoportos kommunikációs formák
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az interneten (fórum, csevegés
telefonálás...).
Tranzakciók
azVásárlás, rendelés, ügyintézés azBanki ügyintézés. Hivatalos ügyek
interneten
interneten
és/vagy
mobilon,intézése
(önkormányzati,
telefonon.
adóhivatali ...). Termékek és
szolgáltatások
rendelése
és
vásárlása.
Médiainformatika
Digitális média(eszközök) azElektronikus
könyv
kezelése,
interneten.
olvasása.
E-könyvek, portálok.
Internetes portálok látogatása: tévé,
Virtuális valóság alkalmazások. rádió, újság.
Virtuális valóság megtekintése, és
lehetőség szerint alkalmazása.
Informatika-alkalmazói ismeretek
Képszerkesztés ésKépszerkesztők
fontosabbRajzoló
és
képszerkesztő
grafika
szolgáltatásai. A digitális színesalkalmazások
használata.
képek felépítése és formátumai,Konvertálás
a
különböző
típusai.
képformátumok
között.
A
A rajzolás eszközei. Képek vágásamegfelelő rajzeszköz kiválasztása.
és retusálása. Fények és színekA rajzeszközök és a színek
módosítása. Rétegek használata.kezelése. Rajzok, ábrák készítése.
Transzformálás. Feliratok.
Digitális
fényképek
alakítása
Képek nyomtatása.
retusálása, nyomtatása.
Rajzos-szöveges dokumentumok
tervezése, az elkészítés szokásos
menete.
Szövegszerkesztés Egy
szövegszerkesztőSzövegbevitel, gépelés, javítás,
szolgáltatásai.
Szövegbevitel, korrektúra. Kész dokumentum
javítás, módosítás. Mentés és mentése, nyomtatása. Konvertálás
nyomtatás.
Dokumentumokformátumok között. A szöveg
formátumai.
Karakterformázás. karakter szintű formázása.
Bekezdésformázás, oldalformázás. Bekezdések formázása, igazítása,
Képek, objektumok beillesztése ésbehúzása, listák. Esztétikus oldalak
formázásuk.
készítése. Képek
beillesztése,
Tabulátorok, hasábok. Táblázatokmásolása, formázása.
formázása. Stílusok, sablonokTabulátorok
alkalmazása
a
használata.
Körlevél. dokumentumban.
Dokumentumtípusok.
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.

933

Multimédiás elemekA multimédia elemei: szöveg, rajzMultimédia
dokumentumok
szerkesztése
fénykép, videó, hang, animáció. készítése,
szerkesztése.
Hanganyagok és
mozgóképek lejátszása multimédia
számítógéppel.
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: e-mail, 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.

11. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Informatika-alkalmazói ismeretek
Weblapok
A web mint hipermédia rendszer.Hipertext
dokumentumok
szerkesztése
Egy
weblapszerkesztőlétrehozása
és
használata.
szolgáltatásai.
Célszerű
és Szöveget,
képet
tartalmazó
esztétikus
webhelyek
(web-esztétikus weblapok készítése,
design). Weblapok tulajdonságai. formázása.
Hivatkozások
Szövegformázás.
Képek rendszerének
létrehozása.
tulajdonságai és formázásuk.
Táblázatok készítése weblapon.
Abszolút és relatív hivatkozásokRétegek létrehozása.
létrehozása.
Dinamikus objektumok elhelyezése
Táblázatok
tulajdonságai.a weboldalon (animációk, hangok,
Táblázatok készítése, formázása. mozgóképek).
Rétegek
tulajdonságai
és
szerkesztése.
Adatbevitel.
Dinamikus információk.
Infokommunikáció
Publikáció
azAdatok,
dokumentumokWeboldalak, kisebb webhelyek
interneten
elhelyezése
megfelelő publikálása
interneten,
formátumban az interneten.
webfejlesztő vagy ftp program
Platformfüggetlen formátumok. alkalmazásával.
Informatika-alkalmazói ismeretek
Prezentáció készítés Prezentációs
dokumentumokEsztétikus, dinamikus és interaktív
felépítése,
sablonok.bemutató tervezése a tartalom,
Szövegbevitel.
Képek, forma és működés szempontjából.
mozgóképek. Rajzok. Animációk.Bemutatók,
elektronikus
Táblázatok, diagramok. Vetítés,faliújságok létrehozása. Bemutatók
interaktivitás.
szerkesztése. Bemutatók vetítése és
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Táblázatkezelés

kiselőadások megtartása.
A táblázatkezelők szolgáltatásai. Táblázatkezelővel
megoldható
A
táblázatok
felépítése, feladatok
áttekintése.
Adatok
alapfogalmak. Adattípusok és csoportosítása, értelmezése. A
formátumok.
Hivatkozások,feladatmegoldáshoz
szükséges
műveletek, képletek. Képletek és táblázatok, adattípusok tervezése.
adatok másolása. Hivatkozás másAdatok bevitele a táblázatba.
munkalapra.
Rendezés.Műveletek, képletek, függvények
Táblázatformázás.
alkalmazása.
Táblázatok
Különféle függvények használata.formázása, diagramok készítése.
Diagramkészítés, grafikonkészítés.Tantárgyi feladatok megoldása.
Logikai műveletek és függvények. Függvények ábrázolása.
Keresőfüggvények.
Adatok
grafikus
ábrázolása,
statisztikai jellemzők kiszámolása,
következtetések levonása.

Továbbhaladás feltételei
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.

12. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Informatika-alkalmazói ismeretek
Adatbázis-kezelés Adatbázismodellek, alapfogalmak. Adattábla, mező, rekord, kulcs,
Az
adatbázis-kezelő
főbbállomány fogalmak értése, helyes
szolgáltatásai.
használata.
Adatbázis tervezése. Adattáblák Adatok
tárolásához
egyszerű
közötti kapcsolatok.
adatbázis tervezése és kialakítása.
Adattípusok, táblák létrehozása. Adattáblák létrehozása. Űrlapok
Űrlapok, interaktív adatkezelés.használata.
Kapcsolatok
Egyszerű lekérdezések.
kialakítása. Lekérdezések. Jelentés
Jelentés készítése, nyomtatása. készítése. Kész relációs adatbázis
Többtáblás lekérdezések.
alapszintű kezelése.
Szűrés,
keresés,
rendezés, Térinformatikai
adatbázisok:
összesítés.
térképek,
térképi
keresők,
Térinformatikai adatbázisok
útvonalkeresők
használata
a
gyakorlatban.
Infotechnológia
Algoritmizálás,
Algoritmusok a gyakorlatban. Hétköznapi
tevékenységsorok,
adatmodellezés
Algoritmusok leírása általánosalgoritmusok leírása. Adott feladat
eszközökkel.
megoldásához
algoritmus
tervezése. A szükséges adatok és
eredmények megtervezése.
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Információs társadalom
Az
informatikaInformációs
korszakok
aKutatómunkák és dolgozatok,
fejlődéstörténete
történelemben. A számítástechnikaprezentációk,
weblapok
írása
története.
és/vagy bemutatása, előadása az
Az internet és az IKT forradalma. informatika történetének egy-egy
Fejlődési trendek, a robotok.
érdekes
eszközéről
vagy
Az IKT veszélyei a személyiségre, technológiájáról.
illetve az egészségre.
Az
információsAz
információs
vagyA
jellemzők
megvitatása,
társadalomról
tudástársadalom fő jellemzői.
összevetése
a
legújabb
A gazdaság, a környezet, a kultúraszociológiai, gazdasági adatokkal.
és a személyiség az információs Az
elektronikus
demokrácia
társadalomban.
Aosztályvagy
iskolaszintű
környezetvédelem lehetőségei. Az„kipróbálása”, és/vagy társadalmi
élethosszig tartó tanulás. Azméretű esélyeinek megvitatása. Az
információ (adat, tudás, felfedezés, információ és a tudás mint érték: a
szabadalom, találmány, szerzői műtársadalmi lét különböző szféráiból
...) mint termék, szolgáltatás és vett példák megbeszélése.
árú.
Etika és jog
A szoftverek csoportosítása aKonkrét szoftverek csoportosítása.
felhasználói jog szerint.
Licencszerződések
A szellemi termékek védelme, tanulmányozása, szövegértése.
felhasználása és a szerzői jog.
A szerzői és a szabadalmi jogból
Alapvető viselkedési, publikálásiidézett szövegek tanulmányozása,
szabályok. A szabad felhasználásmegértése.
köre.
Adatvédelem.
AzAdataink védelme.
Adatok (adataink) csoportosítása az
információ
Az adatok hitelessége.
értékük és a szükséges védelem
megbízhatósága
Az információ és a tudás(titkosság) szerint. Hagyományos
megbízhatósága.
és elektronikus hitelesítés.
Az
internetes
források Példák felkutatása a média
megbízhatósága.
információinak megbízhatóságával
kapcsolatban,
az
„elhallgatott”
információ
szerepe. A tudományos és az
áltudományos
ismeretek
felismerése, megkülönböztetése.
Könyvtári informatika
Könyvtártörténet
Könyvtárak története.
Kutatások
és
kiselőadások,
Könyvtárak
típusai
ésbemutatók
a
könyvtárak
szolgáltatásaik.
kultúrtörténetéből.
A
könyvtári
médiumok,A
könyvtári
szolgáltatások
dokumentumok csoportosítása.
megismerése.
Katalógusok
és
tájékoztatóMegadott művek keresése és
eszközök.
tematikus gyűjtőmunka a könyvtár
Forrás- és információkeresés.
állományában.
Könyvtári médiumok használata aForrás- és információkeresés. A
tanulásban.
médiumok
megkülönböztetése
formai és használati jellemzőik,
információs értékük alapján.
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Különféle könyvtári
használata.

médiumok

Könyvtári informatika Médiainformatika
Könyvtárak
Az iskolai könyvtár információs A könyvtári információs rendszer
információs
rendszere.
felhasználása a tanulásban.
rendszere
Elektronikus könyvtár, internetes Információs
szükségletek
adatbázisok használata.
felismerése és kifejezése. ForrásDigitális könyvtári médiumok.és
információkeresés.
A
Katalógusok
és
tájékoztatóproblémahelyzetnek
megfelelő
eszközök.
Forrásés tájékoztató eszközök kiválasztása
információkeresés.
Azés komplex használata.
információkeresés
stratégiája, A
médiumok
tartalmi
műveletei
és
algoritmusai.hitelességének, formai esztétikai
Forrásfelhasználás.
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 algoritmust leírni és
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. 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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10. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Az informatikai eszközök használata
Hardverés Ergonómiailag
megfelelő A számítógépterem rendjének, a
szoftverkörnyezet számítógépes munkakörnyezet. Agépek balesetmentes használatának
Neumann-elvű
és
másmegismerése. A perifériák helyes
számítógépek
felépítése.
Ahasználata. Adott informatikai
számítógép és különféle perifériái.eszközök kezelésének gyakorlása.
Informatikai eszközök kezelése. Az informatikai környezet tudatos
Egyes informatikai eszközökalakítása. Az eszközök működési
működésének fizikai, elektronikai elvének megértése.
alapjai.
Az
operációsAz operációs rendszer és aBe- és kilépés az iskolai hálózatba.
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rendszer
környezete

és segédprogramok
kezelése,A helyi rendszer, illetve a
szolgáltatásai.
A
hálózatokszámítógépes
hálózat
felépítése. A helyi számítógépes szolgáltatásainak használata.
hálózat kezelése és szolgáltatásai. Szoftverek,
adatok
etikus
Adatbiztonság és a kártékonyhasználata. Problémamegoldáshoz
programok.
a hardver- és a szoftvereszköz
Szervízműveletek.
tudatos választása.
Infokommunikáció
Az információ és aA jelek sokfélesége.
Az analóg és a digitális jel
kód
Az információ és az adat fogalma. különbözőségének
és
Titkosírás és a kód. Kettesátalakíthatóságának megértése.
számrendszer.
Számok
ésAz információ, az adat, az
karakterek kódolása. Kép- és adatmennyiség fogalmainak helyes
hangkódolás. Logikai műveletek. használata. Számok átváltása a
Információátvitel (telefon).
kettes,
tízes
és
tizenhatos
számrendszerek között. Kalkulátor
használata átváltásra. Karakterek
kódolása.
Logikai
műveletek
végzése.
Logikai feladatok megoldása.
Kommunikáció azAz elektronikus levelezés fejlettLevelező
program
speciális
interneten
szolgáltatásai.
Levelezőlisták.beállításainak
alkalmazása.
Közhasznú
adatbázisok
azLevelezőlisták használata. Keresés
interneten. Hasznos webhelyek. az adatbázisokban.
Céltudatos információkeresés azBöngészés és összetett keresés az
interneten,
részletes
keresés interneten. Képek és multimédiás
logikai kapcsolatokkal, kereső anyagok keresése és felhasználása.
kifejezések, szűrők. Térképek azTérképek használata a világhálón.
interneten. Multimédiás anyagokFórumok használata.
keresése és alkalmazása.
Csevegés, telefonálás az interneten.
Csoportos kommunikációs formák
az interneten (fórum, csevegés
telefonálás...).
Tranzakciók
azVásárlás, rendelés, ügyintézés azBanki ügyintézés. Hivatalos ügyek
interneten
interneten
és/vagy
mobilon,intézése
(önkormányzati,
telefonon.
adóhivatali ...). Termékek és
szolgáltatások
rendelése
és
vásárlása.
Médiainformatika
Digitális média(eszközök) azElektronikus
könyv
kezelése,
interneten.
olvasása.
E-könyvek, portálok.
Internetes portálok látogatása: tévé,
Virtuális valóság alkalmazások. rádió, újság.
Virtuális valóság megtekintése, és
lehetőség szerint alkalmazása.
Informatika-alkalmazói ismeretek
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Képszerkesztés
grafika

ésKépszerkesztők
fontosabbRajzoló
és
képszerkesztő
szolgáltatásai. A digitális színesalkalmazások
használata.
képek felépítése és formátumai,Konvertálás
a
különböző
típusai.
képformátumok
között.
A
A rajzolás eszközei. Képek vágásamegfelelő rajzeszköz kiválasztása.
és retusálása. Fények és színekA rajzeszközök és a színek
módosítása. Rétegek használata.kezelése. Rajzok, ábrák készítése.
Transzformálás. Feliratok.
Digitális
fényképek
alakítása
Képek nyomtatása.
retusálása, nyomtatása.
Rajzos-szöveges dokumentumok
tervezése, az elkészítés szokásos
menete.

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: e-mail, böngészés, keresés.
Tudjon adatbázisban keresni az interneten. Ismerjen szövegszerkesztőt, rajzoló-képszerkesztő
alkalmazást. Használjon és ismerjen különféle formátumú dokumentumokat.

11. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Informatika-alkalmazói ismeretek
Szövegszerkesztés Egy
szövegszerkesztőSzövegbevitel, gépelés, javítás,
szolgáltatásai.
Szövegbevitel, korrektúra. Kész dokumentum
javítás, módosítás. Mentés és mentése, nyomtatása. Konvertálás
nyomtatás.
Dokumentumokformátumok között. A szöveg
formátumai.
Karakterformázás. karakter szintű formázása.
Bekezdésformázás, oldalformázás. Bekezdések formázása, igazítása,
Képek, objektumok beillesztése ésbehúzása, listák. Esztétikus oldalak
formázásuk.
készítése. Képek
beillesztése,
Tabulátorok, hasábok. Táblázatokmásolása, formázása.
formázása. Stílusok, sablonokTabulátorok
alkalmazása
a
használata.
Körlevél. dokumentumban.
Dokumentumtípusok.
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.
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Multimédiás elemekA multimédia elemei: szöveg, rajzMultimédia
dokumentumok
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szerkesztése

Weblapok
szerkesztése

fénykép, videó, hang, animáció.

készítése,
szerkesztése.
Hanganyagok és
mozgóképek lejátszása multimédia
számítógéppel.
A web mint hipermédia rendszer.Hipertext
dokumentumok
Egy
weblapszerkesztőlétrehozása
és
használata.
szolgáltatásai.
Célszerű
és Szöveget,
képet
tartalmazó
esztétikus
webhelyek
(web-esztétikus weblapok készítése,
design). Weblapok tulajdonságai. formázása.
Hivatkozások
Szövegformázás.
Képek rendszerének
létrehozása.
tulajdonságai és formázásuk.
Táblázatok készítése weblapon.
Abszolút és relatív hivatkozásokRétegek létrehozása.
létrehozása.
Dinamikus objektumok elhelyezése
Táblázatok
tulajdonságai.a weboldalon (animációk, hangok,
Táblázatok készítése, formázása. mozgóképek).
Rétegek
tulajdonságai
és
szerkesztése.
Adatbevitel.
Dinamikus információk.

Infokommunikáció
Publikáció
azAdatok,
dokumentumokWeboldalak, kisebb webhelyek
interneten
elhelyezése
megfelelő publikálása
interneten,
formátumban az interneten.
webfejlesztő vagy ftp program
Platformfüggetlen formátumok. alkalmazásával.
Informatika-alkalmazói ismeretek
Prezentáció készítés Prezentációs
dokumentumokEsztétikus, dinamikus és interaktív
felépítése,
sablonok.bemutató tervezése a tartalom,
Szövegbevitel.
Képek, forma és működés szempontjából.
mozgóképek. Rajzok. Animációk.Bemutatók,
elektronikus
Táblázatok, diagramok. Vetítés,faliújságok létrehozása. Bemutatók
interaktivitás.
szerkesztése. Bemutatók vetítése és
kiselőadások megtartása.
Továbbhaladás feltételei
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.

12. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Informatika-alkalmazói ismeretek
Táblázatkezelés
A táblázatkezelők szolgáltatásai. Táblázatkezelővel
megoldható
A
táblázatok
felépítése, feladatok
áttekintése.
Adatok
alapfogalmak. Adattípusok és csoportosítása, értelmezése. A
formátumok.
Hivatkozások,feladatmegoldáshoz
szükséges
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Adatbázis-kezelés

Infotechnológia
Algoritmizálás,
adatmodellezés

műveletek, képletek. Képletek és táblázatok, adattípusok tervezése.
adatok másolása. Hivatkozás másAdatok bevitele a táblázatba.
munkalapra.
Rendezés.Műveletek, képletek, függvények
Táblázatformázás.
alkalmazása.
Táblázatok
Különféle függvények használata.formázása, diagramok készítése.
Diagramkészítés, grafikonkészítés.Tantárgyi feladatok megoldása.
Logikai műveletek és függvények. Függvények ábrázolása.
Keresőfüggvények.
Adatok
grafikus
ábrázolása,
statisztikai jellemzők kiszámolása,
következtetések levonása.
Adatbázismodellek, alapfogalmak. Adattábla, mező, rekord, kulcs,
Az
adatbázis-kezelő
főbbállomány fogalmak értése, helyes
szolgáltatásai.
használata.
Adatbázis tervezése. Adattáblák Adatok
tárolásához
egyszerű
közötti kapcsolatok.
adatbázis tervezése és kialakítása.
Adattípusok, táblák létrehozása. Adattáblák létrehozása. Űrlapok
Űrlapok, interaktív adatkezelés.használata.
Kapcsolatok
Egyszerű lekérdezések.
kialakítása. Lekérdezések. Jelentés
Jelentés készítése, nyomtatása. készítése. Kész relációs adatbázis
Többtáblás lekérdezések.
alapszintű kezelése.
Szűrés,
keresés,
rendezés, Térinformatikai
adatbázisok:
összesítés.
térképek,
térképi
keresők,
Térinformatikai adatbázisok
útvonalkeresők
használata
a
gyakorlatban.
Algoritmusok
Algoritmusok
eszközökkel.

a gyakorlatban. Hétköznapi
tevékenységsorok,
leírása általánosalgoritmusok leírása. Adott feladat
megoldásához
algoritmus
tervezése. A szükséges adatok és
eredmények megtervezése.

Információs társadalom
Az
informatikaInformációs
korszakok
aKutatómunkák és dolgozatok,
fejlődéstörténete
történelemben. A számítástechnikaprezentációk,
weblapok
írása
története.
és/vagy bemutatása, előadása az
Az internet és az IKT forradalma. informatika történetének egy-egy
Fejlődési trendek, a robotok.
érdekes
eszközéről
vagy
Az IKT veszélyei a személyiségre, technológiájáról.
illetve az egészségre.
Az
információsAz
információs
vagyA
jellemzők
megvitatása,
társadalomról
tudástársadalom fő jellemzői.
összevetése
a
legújabb
A gazdaság, a környezet, a kultúraszociológiai, gazdasági adatokkal.
és a személyiség az információs Az
elektronikus
demokrácia
társadalomban.
Aosztályvagy
iskolaszintű
környezetvédelem lehetőségei. Az„kipróbálása”, és/vagy társadalmi
élethosszig tartó tanulás. Azméretű esélyeinek megvitatása. Az
információ (adat, tudás, felfedezés, információ és a tudás mint érték: a
szabadalom, találmány, szerzői műtársadalmi lét különböző szféráiból
...) mint termék, szolgáltatás és vett példák megbeszélése.
árú.
Etika és jog
A szoftverek csoportosítása aKonkrét szoftverek csoportosítása.
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felhasználói jog szerint.
Licencszerződések
A szellemi termékek védelme, tanulmányozása, szövegértése.
felhasználása és a szerzői jog.
A szerzői és a szabadalmi jogból
Alapvető viselkedési, publikálásiidézett szövegek tanulmányozása,
szabályok. A szabad felhasználásmegértése.
köre.
Adatvédelem.
AzAdataink védelme.
Adatok (adataink) csoportosítása az
információ
Az adatok hitelessége.
értékük és a szükséges védelem
megbízhatósága
Az információ és a tudás(titkosság) szerint. Hagyományos
megbízhatósága.
és elektronikus hitelesítés.
Az
internetes
források Példák felkutatása a média
megbízhatósága.
információinak megbízhatóságával
kapcsolatban,
az
„elhallgatott”
információ
szerepe. A tudományos és az
áltudományos
ismeretek
felismerése, megkülönböztetése.
Könyvtári informatika
Könyvtártörténet
Könyvtárak története.
Kutatások
és
kiselőadások,
Könyvtárak
típusai
ésbemutatók
a
könyvtárak
szolgáltatásaik.
kultúrtörténetéből.
A
könyvtári
médiumok,A
könyvtári
szolgáltatások
dokumentumok csoportosítása.
megismerése.
Katalógusok
és
tájékoztatóMegadott művek keresése és
eszközök.
tematikus gyűjtőmunka a könyvtár
Forrás- és információkeresés.
állományában.
Könyvtári médiumok használata aForrás- és információkeresés. A
tanulásban.
médiumok
megkülönböztetése
formai és használati jellemzőik,
információs értékük alapján.
Különféle könyvtári médiumok
használata.
Könyvtári informatika Médiainformatika
Könyvtárak
Az iskolai könyvtár információs A könyvtári információs rendszer
információs
rendszere.
felhasználása a tanulásban.
rendszere
Elektronikus könyvtár, internetes Információs
szükségletek
adatbázisok használata.
felismerése és kifejezése. ForrásDigitális könyvtári médiumok.és
információkeresés.
A
Katalógusok
és
tájékoztatóproblémahelyzetnek
megfelelő
eszközök.
Forrásés tájékoztató eszközök kiválasztása
információkeresés.
Azés komplex használata.
információkeresés
stratégiája, A
médiumok
tartalmi
műveletei
és
algoritmusai.hitelességének, formai esztétikai
Forrásfelhasználás.
értékének megítélése. Könyvtári
médiumok alkotó felhasználása az
etikai normák követésével.

942

Továbbhaladás feltételei
A tanuló ismerje a táblázatkezelés alapfogalmait és feladatmegoldáshoz tudjon táblázatokat
tervezni, szerkeszteni, benne képletekkel, függvényekkel számításokat végezni. Tudjon
műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramon megjeleníteni.
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 algoritmust leírni és
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. 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.

A „C” ÉS „D” OSZTÁLY TANTERVE

9. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Az informatikai eszközök használata
Hardverés Ergonómiailag
megfelelő A számítógépterem rendjének, a
szoftverkörnyezet számítógépes munkakörnyezet. Agépek balesetmentes használatának
Neumann-elvű
és
másmegismerése. A perifériák helyes
számítógépek
felépítése.
Ahasználata. Adott informatikai
számítógép és különféle perifériái.eszközök kezelésének gyakorlása.
Informatikai eszközök kezelése. Az informatikai környezet tudatos
Egyes informatikai eszközökalakítása. Az eszközök működési
működésének fizikai, elektronikai elvének megértése.
alapjai.
Az
operációsAz operációs rendszer és aBe- és kilépés az iskolai hálózatba.
rendszer
és segédprogramok
kezelése,A helyi rendszer, illetve a
környezete
szolgáltatásai.
A
hálózatokszámítógépes
hálózat
felépítése. A helyi számítógépes szolgáltatásainak használata.
hálózat kezelése és szolgáltatásai. Szoftverek,
adatok
etikus
Adatbiztonság és a kártékonyhasználata. Problémamegoldáshoz
programok.
a hardver- és a szoftvereszköz
Szervízműveletek.
tudatos választása.
Infokommunikáció
Az információ és aA jelek sokfélesége.
Az analóg és a digitális jel
kód
Az információ és az adat fogalma. különbözőségének
és
Titkosírás és a kód. Kettesátalakíthatóságának megértése.
számrendszer.
Számok
ésAz információ, az adat, az
karakterek kódolása. Kép- és adatmennyiség fogalmainak helyes
hangkódolás. Logikai műveletek. használata. Számok átváltása a
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Információátvitel (telefon).

kettes,
tízes
és
tizenhatos
számrendszerek között. Kalkulátor
használata átváltásra. Karakterek
kódolása.
Logikai
műveletek
végzése.
Logikai feladatok megoldása.
Kommunikáció azAz elektronikus levelezés fejlettLevelező
program
speciális
interneten
szolgáltatásai.
Levelezőlisták.beállításainak
alkalmazása.
Közhasznú
adatbázisok
azLevelezőlisták használata. Keresés
interneten. Hasznos webhelyek. az adatbázisokban.
Céltudatos információkeresés azBöngészés és összetett keresés az
interneten,
részletes
keresés interneten. Képek és multimédiás
logikai kapcsolatokkal, kereső anyagok keresése és felhasználása.
kifejezések, szűrők. Térképek azTérképek használata a világhálón.
interneten. Multimédiás anyagokFórumok használata.
keresése és alkalmazása.
Csevegés, telefonálás az interneten.
Csoportos kommunikációs formák
az interneten (fórum, csevegés
telefonálás...).
Tranzakciók
azVásárlás, rendelés, ügyintézés azBanki ügyintézés. Hivatalos ügyek
interneten
interneten
és/vagy
mobilon,intézése
(önkormányzati,
telefonon.
adóhivatali ...). Termékek és
szolgáltatások
rendelése
és
vásárlása.
Médiainformatika
Digitális média(eszközök) azElektronikus
könyv
kezelése,
interneten.
olvasása.
E-könyvek, portálok.
Internetes portálok látogatása: tévé,
Virtuális valóság alkalmazások. rádió, újság.
Virtuális valóság megtekintése, és
lehetőség szerint alkalmazása.
Informatika-alkalmazói ismeretek
Képszerkesztés ésKépszerkesztők
fontosabbRajzoló
és
képszerkesztő
grafika
szolgáltatásai. A digitális színesalkalmazások
használata.
képek felépítése és formátumai,Konvertálás
a
különböző
típusai.
képformátumok
között.
A
A rajzolás eszközei. Képek vágásamegfelelő rajzeszköz kiválasztása.
és retusálása. Fények és színekA rajzeszközök és a színek
módosítása. Rétegek használata.kezelése. Rajzok, ábrák készítése.
Transzformálás. Feliratok.
Digitális
fényképek
alakítása
Képek nyomtatása.
retusálása, nyomtatása.
Rajzos-szöveges dokumentumok
tervezése, az elkészítés szokásos
menete.
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Szövegszerkesztés

Egy
szövegszerkesztőSzövegbevitel, gépelés, javítás,
szolgáltatásai.
Szövegbevitel, korrektúra. Kész dokumentum
javítás, módosítás. Mentés és mentése, nyomtatása. Konvertálás
nyomtatás.
Dokumentumokformátumok között. A szöveg
formátumai.
Karakterformázás. karakter szintű formázása.
Bekezdésformázás, oldalformázás. Bekezdések formázása, igazítása,
Képek, objektumok beillesztése ésbehúzása, listák. Esztétikus oldalak
formázásuk.
készítése. Képek
beillesztése,
Tabulátorok, hasábok. Táblázatokmásolása, formázása.
formázása. Stílusok, sablonokTabulátorok
alkalmazása
a
használata.
Körlevél. dokumentumban.
Dokumentumtípusok.
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.
Multimédiás elemekA multimédia elemei: szöveg, rajzMultimédia
dokumentumok
szerkesztése
fénykép, videó, hang, animáció. készítése,
szerkesztése.
Hanganyagok és
mozgóképek lejátszása multimédia
számítógéppel.
Informatika-alkalmazói ismeretek
Weblapok
A web mint hipermédia rendszer.Hipertext
dokumentumok
szerkesztése
Egy
weblapszerkesztőlétrehozása
és
használata.
szolgáltatásai.
Célszerű
és Szöveget,
képet
tartalmazó
esztétikus
webhelyek
(web-esztétikus weblapok készítése,
design). Weblapok tulajdonságai. formázása.
Hivatkozások
Szövegformázás.
Képek rendszerének
létrehozása.
tulajdonságai és formázásuk.
Táblázatok készítése weblapon.
Abszolút és relatív hivatkozásokRétegek létrehozása.
létrehozása.
Dinamikus objektumok elhelyezése
Táblázatok
tulajdonságai.a weboldalon (animációk, hangok,
Táblázatok készítése, formázása. mozgóképek).
Rétegek
tulajdonságai
és
szerkesztése.
Adatbevitel.
Dinamikus információk.
TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Infokommunikáció
Publikáció
azAdatok,
dokumentumokWeboldalak, kisebb webhelyek
interneten
elhelyezése
megfelelő publikálása
interneten,
formátumban az interneten.
webfejlesztő vagy ftp program
Platformfüggetlen formátumok. alkalmazásával.
Informatika-alkalmazói ismeretek
Prezentáció készítés Prezentációs
dokumentumokEsztétikus, dinamikus és interaktív
felépítése,
sablonok.bemutató tervezése a tartalom,
Szövegbevitel.
Képek, forma és működés szempontjából.
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mozgóképek. Rajzok. Animációk.Bemutatók,
elektronikus
Táblázatok, diagramok. Vetítés,faliújságok létrehozása. Bemutatók
interaktivitás.
szerkesztése. Bemutatók vetítése és
kiselőadások megtartása.
Táblázatkezelés
A táblázatkezelők szolgáltatásai. Táblázatkezelővel
megoldható
A
táblázatok
felépítése, feladatok
áttekintése.
Adatok
alapfogalmak. Adattípusok és csoportosítása, értelmezése. A
formátumok.
Hivatkozások,feladatmegoldáshoz
szükséges
műveletek, képletek. Képletek és táblázatok, adattípusok tervezése.
adatok másolása. Hivatkozás másAdatok bevitele a táblázatba.
munkalapra.
Rendezés.Műveletek, képletek, függvények
Táblázatformázás.
alkalmazása.
Táblázatok
Különféle függvények használata.formázása, diagramok készítése.
Diagramkészítés, grafikonkészítés.Tantárgyi feladatok megoldása.
Logikai műveletek és függvények. Függvények ábrázolása.
Keresőfüggvények.
Adatok
grafikus
ábrázolása,
statisztikai jellemzők kiszámolása,
következtetések levonása.
Informatika-alkalmazói ismeretek
Adatbázis-kezelés Adatbázismodellek, alapfogalmak. Adattábla, mező, rekord, kulcs,
Az
adatbázis-kezelő
főbbállomány fogalmak értése, helyes
szolgáltatásai.
használata.
Adatbázis tervezése. Adattáblák Adatok
tárolásához
egyszerű
közötti kapcsolatok.
adatbázis tervezése és kialakítása.
Adattípusok, táblák létrehozása. Adattáblák létrehozása. Űrlapok
Űrlapok, interaktív adatkezelés.használata.
Kapcsolatok
Egyszerű lekérdezések.
kialakítása. Lekérdezések. Jelentés
Jelentés készítése, nyomtatása. készítése. Kész relációs adatbázis
Többtáblás lekérdezések.
alapszintű kezelése.
Szűrés,
keresés,
rendezés, Térinformatikai
adatbázisok:
összesítés.
térképek,
térképi
keresők,
Térinformatikai adatbázisok
útvonalkeresők
használata
a
gyakorlatban.
Infotechnológia
Algoritmizálás,
Algoritmusok a gyakorlatban. Hétköznapi
tevékenységsorok,
adatmodellezés
Algoritmusok leírása általánosalgoritmusok leírása. Adott feladat
eszközökkel.
megoldásához
algoritmus
tervezése. A szükséges adatok és
eredmények megtervezése.
Információs társadalom
Az
informatikaInformációs
korszakok
aKutatómunkák és dolgozatok,
fejlődéstörténete
történelemben. A számítástechnikaprezentációk,
weblapok
írása
története.
és/vagy bemutatása, előadása az
Az internet és az IKT forradalma. informatika történetének egy-egy
Fejlődési trendek, a robotok.
érdekes
eszközéről
vagy
Az IKT veszélyei a személyiségre, technológiájáról.
illetve az egészségre.
Az
információsAz
információs
vagyA
jellemzők
megvitatása,
társadalomról
tudástársadalom fő jellemzői.
összevetése
a
legújabb
A gazdaság, a környezet, a kultúraszociológiai, gazdasági adatokkal.
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és a személyiség az információs Az
elektronikus
demokrácia
társadalomban.
Aosztályvagy
iskolaszintű
környezetvédelem lehetőségei. Az„kipróbálása”, és/vagy társadalmi
élethosszig tartó tanulás. Azméretű esélyeinek megvitatása. Az
információ (adat, tudás, felfedezés, információ és a tudás mint érték: a
szabadalom, találmány, szerzői műtársadalmi lét különböző szféráiból
...) mint termék, szolgáltatás és vett példák megbeszélése.
árú.
Etika és jog
A szoftverek csoportosítása aKonkrét szoftverek csoportosítása.
felhasználói jog szerint.
Licencszerződések
A szellemi termékek védelme, tanulmányozása, szövegértése.
felhasználása és a szerzői jog.
A szerzői és a szabadalmi jogból
Alapvető viselkedési, publikálásiidézett szövegek tanulmányozása,
szabályok. A szabad felhasználásmegértése.
köre.
Adatvédelem.
AzAdataink védelme.
Adatok (adataink) csoportosítása az
információ
Az adatok hitelessége.
értékük és a szükséges védelem
megbízhatósága
Az információ és a tudás(titkosság) szerint. Hagyományos
megbízhatósága.
és elektronikus hitelesítés.
Az
internetes
források Példák felkutatása a média
megbízhatósága.
információinak megbízhatóságával
kapcsolatban,
az
„elhallgatott”
információ
szerepe. A tudományos és az
áltudományos
ismeretek
felismerése, megkülönböztetése.
Könyvtári informatika
Könyvtártörténet
Könyvtárak története.
Kutatások
és
kiselőadások,
Könyvtárak
típusai
ésbemutatók
a
könyvtárak
szolgáltatásaik.
kultúrtörténetéből.
A
könyvtári
médiumok,A
könyvtári
szolgáltatások
dokumentumok csoportosítása.
megismerése.
Katalógusok
és
tájékoztatóMegadott művek keresése és
eszközök.
tematikus gyűjtőmunka a könyvtár
Forrás- és információkeresés.
állományában.
Könyvtári médiumok használata aForrás- és információkeresés. A
tanulásban.
médiumok
megkülönböztetése
formai és használati jellemzőik,
információs értékük alapján.
Különféle könyvtári médiumok
használata.
Könyvtári informatika Médiainformatika
Könyvtárak
Az iskolai könyvtár információs A könyvtári információs rendszer
információs
rendszere.
felhasználása a tanulásban.
rendszere
Elektronikus könyvtár, internetes Információs
szükségletek
adatbázisok használata.
felismerése és kifejezése. ForrásDigitális könyvtári médiumok.és
információkeresés.
A
Katalógusok
és
tájékoztatóproblémahelyzetnek
megfelelő
eszközök.
Forrásés tájékoztató eszközök kiválasztása
információkeresés.
Azés komplex használata.
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információkeresés
műveletei
és
Forrásfelhasználás.

stratégiája, A
médiumok
tartalmi
algoritmusai.hitelességének, formai esztétikai
értékének megítélése. Könyvtári
médiumok alkotó felhasználása az
etikai normák követésével.

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: e-mail, 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.
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 algoritmust leírni és
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. 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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FÖLDRAJZ
Helyi tanterv
9-10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA
Földünk és környezetünk tantervéről
A tanterv kiemelt célja a természeti és társadalmi folyamatokban való tájékozódás,
jelenségek, folyamatok, kölcsönhatások térbeli és időbeli differenciálódásáról való ismeretek
áttekintése. Nagy fontosságot tulajdonít a hazaszeretet elmélyítésének, a nemzettudat
formálásának, az emberi jogok, más népek és nemzetek megismerésének, tiszteletének a
humanitás és a tolerancia jegyében.
Természetesen a tanterv anyaga változhat a tankönyvek és az érettségi követelményrendszer
pontos ismeretekor.
A tanterv felépítése
9. osztály: Általános természetföldrajz
Óraszám: 74 óra
Kozmikus környezetünk. Térképészet
A geoszférák földrajza
A természetföldrajzi övezetesség
Tankönyv: Dr. Nemerkényi Antal - Dr. Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz (átdolgozott
kiadás)
10. osztály: Általános társadalomföldrajz
Óraszám: 74 óra
A földrajzi övezetesség hatása a társadalmi-gazdasági életre
A világ változó társadalmi-gazdasági képe
A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok
A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai
Tankönyv: Dr. Bernek Ágnes - Dr. Sárfalvi Béla: Általános társadalomföldrajz (átdolgozott
kiadás)
Tankönyv: Dr. Nemerkényi Antal - Dr. Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz (átdolgozott
kiadás)
A földrajz tantárgy sajátos pedagógiai feladatai, követelményei
Cél:
A tantárgy tanításának célja:
 a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódás, változások,
fejlődésük és következményeik megláttatása;
 a Föld és a rajta élő emberek közötti kapcsolat feltárása;
 áttekintés a földrajzi környezet jelenségeinek, folyamatainak, kölcsönhatásainak
térbeli és időbeli eloszlásáról és differenciálódásáról a Földön;
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ismertesse meg a társadalmi-gazdasági életben jelenlevő többirányú, kölcsönös
függőséget;
 az emberi jogok, más népek, nemzetek tisztelete, megismerésük és a velük való
együttműködés igényének alakítása a humanitás és a tolerancia jegyében;
 a közgazdasági szemléletmód formálása;
 a környezeti gondolkodás fejlesztése, helyi, országos, kontinentális és globális
példákkal;
 a tanulók felkészítése arra, hogy 12. évfolyam végén az érettségi vizsgát
letehessék.
A tantárgy tanításának további feladatait az évfolyamoknál, illetve a témáknál részletezzük.


Követelmény:
A kulcskopetenciák alapján valósuljanak meg a földrajz tantárgy sajátos pedagógiai feladatai,
követelményei
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a
szabadidős tevékenységekben.
Az anyanyelvi kommunikáció feltételét a megfelelő szókincset, valamint a nyelvtan és az
egyes nyelvi funkciók ismeretét biztosítja a földrajzi tartalmú szakkönyvek, tankönyvi leckék,
előadások, ismeretterjesztő filmek. Az írásbeli és szóbeli feleletek segítik a tanulót abban a
képességében, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni
tudjon, kommunikációját figyelemmel kísérje, és a helyzetnek megfelelően alakítja. Önálló
beszámolók révén képessé válik a földrajzi információk összegyűjtésére és feldolgozására, az
információkat és különböző segédeszközöket képes használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a
helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. Képes megkeresni,
megkülönböztetni és felhasználni ez által különféle típusú szövegeket: a populistát a
szakszövegtől.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés,
más kultúrák megértése. Ezt szolgálja számos földrész, ország, természeti és társadalmi
viszonyainak, ill. nemzetközi globális gazdasági folyamatok megértése.
A globálissá váló világ, más tájak és kultúrák megértéséhez viszont elengedhetetlen az idegen
nyel valamilyen ismerete. Az idegen nyelvek iránti pozitív attitűd kialakulását segíti a
földrajzi ismeret, amely pedig hozzájárul a kulturális sokféleség tiszteletben tartásához és a
nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődés és kíváncsiság fenntartásához.
Általános természet- és társadalomtudományi szemlélet
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
Számos földrajz anyagrész szolgálja ennek a képességnek a kialakulását: lemeztektonika és az
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általa magyarázható geológiai folyamatok (földrengések, vulkanizmus, hegységképződés stb.)
A légköri és időjárási folyamatok megismerése, a földi geoszférák szennyezése
kihasználásának megismerése révén.
Megvalósul a környezettudatos, a természetre nyitott gondolkodás továbbfejlesztése és
alkalmazása (pl. elemzésekben, érvelésekben, vitákban, helyzetgyakorlatokban,
szerepjátékokban). A természet- és társadalom-földrajzi algoritmusok önálló alkalmazása (pl.
régiók és országcsoportok összehasonlító jellemzése). Összetett földrajzi-környezeti
megfigyelések, mérések, vizsgálódások és egyszerű kísérletek önálló végzése megfelelő
eszközhasználattal erősíti a diákok szemléletét
A földrajzi jelenségek, folyamatok modellezése, komplex terepi vizsgálati módszerek
megismerése és alkalmazása, hozzájárul a készségek és pozitív attitűd kialakításához is.
A földrajz is törekszik a természeti világ alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmainak,
módszereinek, a technológiai folyamatainak, valamint a mindezek emberi alkalmazása során
kifejtett tevékenységeinek természetre gyakorolt hatásának a megismerésére. Ezeknek az
ismereteknek a birtokában az tanulók megértik a tudományos elméletek szerepét a társadalmi
folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és
kockázatait a társadalom egészében (a döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi kérdésekkel,
kultúrával stb. kapcsolatosan).
A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani
természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben
felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új
technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények
alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a
természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az
áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben.
Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan,
és globális vonatkozásokban egyaránt.
A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti
érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja –
különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, közösségünkre
és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban.
Szociális és állampolgári kompetencia
A földrajzi környezetben és a gyakorlati életben való eligazodás technikáinak, és az
együttműködés, a konfliktuskezelés képességének továbbfejlesztése (pl. közös döntéssel,
disputával, tárgyalással, szerep- és szimulációs játékkal).
A világra nyitott szemlélet formálása (pl. aktuális hírek, információk értelmezésével). A
stratégiai tervezés módszerének alkalmazása csoportmunkában problémahelyzetek (pl.
gazdasági, pénzügyi, környezetgazdálkodási) megoldásában. A toleráns viselkedés gyakorlása
hon-, európai és világpolgárként: a hazai élettérhez való kötődés kialakításával, a különböző
kultúrák és emberek megismertetésével. Az egyén és a kisebb-nagyobb társadalmi közösségek
lehetőségeinek, szerepének, felelősségének bizonyítása a környezet értékeinek,
harmóniájának megóvásában és továbbadásában. Az emberiség természetátalakító
tevékenységén (mint példán) keresztül a beavatkozások következményeinek megértése.
Ennek érdekében a cselekvéseket és döntéseket befolyásoló tényezők mérlegelése, a gazdaság
és a környezet érdekeinek összehangolása, a felelős környezeti magatartás.
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A
kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak,
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mint az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására. Ez utóbbi, a matematikai modellek alkalmazásával járul hozzá a földrajz
a matematikai kompetencia fejlesztéséhez. Területszámításokkal, százalékszámításokkal,helyi
idő számításokkal, grafikonok,diagramok,táblázatok elemzésével.
A kozmikus és a földi környezetelemek (pl. Naprendszer; nagyszerkezeti egységek; óceánok,
földrészek; domborzati formák; légköri, vízrajzi és ökológiai jellemzők; népesség,
települések; termelés; pénzvilág) méreteinek érzékelésével, összehasonlításával, rendszerező
elemzésével. Egyes földrajzi, gazdasági mutatók nagyságrendi összevetésével. Adatkezelési
technikák önálló alkalmazásával, adatok származtatásával és különböző céloknak megfelelő
ábrázolásával. Fejleszti a térszemléletet az ábrázolt térben való tájékozódással (a földgömb, a
térkép koordináta-rendszerével). Megvalósul a kreatív és a kritikai gondolkodás technikáinak
alkalmazása és a problémamegoldó gondolkodás technikáinak elsajátítása (pl. gazdasági,
pénzügyi és környezeti kérdésekben).
Kulturális kompetencia
A különböző kultúrák földrajzi alapjainak megismerése. Annak tudatosítása, hogy az emberek
különböznek egymástól, de emberi mivoltában mindenki egyenrangú. Annak elfogadása,
hogy globalizálódó-uniformizálódó világunkban különösen fontos a kultúrák sokféleségének
elfogadása és megőrzése. A nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra értékeinek
befogadására való képesség fejlesztése (pl. gazdasági, környezeti témájú képek, reklámfilmek,
plakátok elemzésével).
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Megismerése az európai és az egyetemes kulturális örökség részeinek, hazánk
világörökségeinek, a különböző országok kulturális, nyelvi és vallási sokféleségének.
Törekedjenek a megőrzésére, valamint a közízlés fejlődésének, az esztétikum
mindennapokban betöltött szerepének a megértésére.
A tanulók esztétikai befogadóképességének fejlesztése a gazdasági életet, a környezetet
ábrázoló műalkotások földrajzi tartalmának elemzésével.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó
lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a
kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és
hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a
gazdasági tevékenységek során van szükség.
A munkaadók igényeinek és a tanuló saját kompetenciáinak összevetése, az egyéni
boldogulást segítő döntéshozatal képességének kialakítása (pl. gazdasági esetelemzésekkel,
szituációs gyakorlatokkal).
A munkaerő-piaci ismeretek (intézményrendszer, pályaismeret, szakmaismeret) bővítése. Az
ismeretek földrajzi alapjainak értékelése (pl. empátiagyakorlattal, érveléssel, vitával).
A szakmaváltásra való képesség fejlesztése (pl. esetelemzésekkel, drámapedagógiai
módszerekkel).
Az adott téma feldolgozását leginkább segítő földrajzi-környezeti tartalmú másodlagos
információhordozók (pl. térképek, ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvek, szakkönyvek,
albumok, almanachok, folyóiratok, napilapok, statisztikai kiadványok, lexikonok, különböző
típusú ábrák, álló- és mozgóképek, modellek, CD-ROM, tömegkommunikációs források,
internet, riportok, szóbeli források) önálló kiválasztása.
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Tájékozódás, eligazodás, válogatás a különböző jellegű információs anyagokban és ezek
gyűjteményeiben (pl. könyvtárban, kiállításon, múzeumban és a világhálón) témakörök és
célok szerint önállóan.
Pontos megfigyelések, egyénileg vagy csoportosan végzett vizsgálódások a természet-, a
társadalom- és a környezettudományok szempontjainak megfelelően.
A csoportos munkavégzés módszereinek fejlesztése. Az eszközök és a mérőműszerek
alkalmazása, balesetmentes használata.
Digitális kompetencia
Információk gyűjtése számítógép segítségével, megbízhatóságuk önálló mérlegelése.
A földrajzi információ előállítására szolgáló eszközök használata egyéni vagy
csoportmunkában.
Internetalapú szolgáltatások (pl. időjárási helyzetkép, útvonaltervező, valutaváltó, virtuális
intézménylátogatás, földrajzi és csillagászati szimulációk és animációk keresése) elérésének
elsajátítása. A számítógéppel segített együttműködő tanulás egészséges hangsúlyának
megteremtése a földrajz tanórákon. Földrajzi-környezeti témájú digitális tananyagok
használata. (prezentációk, animációk a geológiai és légkori folyamatokhoz)
Tanulói kiselőadások prezentációs anyagának készítése önállóan.
Animációk, szimulációk értelmezése, interaktív digitális feladatok használata
Hatékony, önálló tanulás
Ismeretszerzésben, tanári útmutatással próbáljuk az önálló tanulást, ismeretek feldolgozását
elősegíteni (pl. a geoszférák földrajzi-környezeti kölcsönhatásairól, aktuális társadalmigazdasági kérdésekről).
Előtérbe helyezzük a problémaközpontú, felfedeztető, gondolkodásra nevelő, cselekvő
tanítás-tanulás elősegítését.
A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse saját tanulási stratégiáit,
készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a
számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást.
A hatékony és önálló tanulás elősegítése ábrák elemzési, térképolvasási technikák
elsajátításával. A multimédia, szakkönyvek, kísérletek, kirándulások révén segítsük elő a
motiváció folyamatos fenntartását, a figyelem összpontosítást.
Információfeldolgozás önálló elősegítése:
A földrajzi-környezeti tartalmú információk önálló értelmezése, értékelése és feldolgoztatása
egyéni és csoportmunkában:
 lényegkiemelés szövegből, összehasonlítások, az információk csoportosítása és
rendszerezése különböző szempontok szerint;
 adatok, adatsorok, diagramok és más ábrák elemzése, összehasonlítása;
 tények, szöveges információk ábrázolása különböző módon (pl. térképvázlaton,
egyszerű térképen, különböző típusú rajzokon, diagramokon, maketteken,
modelleken, számítógépes program segítségével);
 részletes vázlat és jegyzet készítése információk alapján önállóan;
 egyszerű természeti, gazdasági és környezeti folyamatokat bemutató modellek
értelmezése és alkotása tanári irányítással.
 megalapozott következtetések levonása, elemzések készítése készen kapott,
számítással nyert és önállóan gyűjtött adatokból, tényekből;
 gyűjtemény, tabló készítése különböző szaktudományos szempontok alapján (pl.
kőzetek, talajok, termények, termékek, képek);
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a számítástechnika által nyújtott lehetőségek alkalmazása a tanulói beszámolók,
kiselőadások összeállítása során;
a környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása
helyzetgyakorlatokban, szerepjátékokban.

Az információ kommunikálása és értelmezése:
Folyamat, jelenség, történet elmondása megfigyelés vagy híranyag alapján emlékezetből. A
hírekben hallott földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése, értékelése és
véleményezése. A különféle tanulói nézetek kifejtése esetelemzés során és felszólalásban, a
vélemények megvédése érvekkel vitában, szerepjáték során.
Logikusan felépített kiselőadások, írásbeli beszámolók, bizonyítások és cáfolatok készíttetése
a földrajzi-környezeti megfigyelésekről, ismeretekről a megfelelő segédeszközök
használatával, önállóan.
Sajátítsák el a tanulók az ismeretszerzési módszereket és bizonyítsák az önálló
ismeretszerzéshez szükséges feldolgozási készségeiket, képességeiket:
 pontos megfigyelésekkel, önálló vizsgálatokkal, az ezekről alkotott véleménnyel;
 a megfigyeléseik, ismereteik szakszerű elmondásával, írásbeli és rajzos
rögzítésével;
 az alapvető természettudományos módszerek alkalmazásával, az eredmények
értékelésével és indoklásával;
 ábrák, grafikonok, diagramok, statisztikai adatsorok, képi és szimbolikus
ábrázolási módok földrajzi tartalmának megértésével és összehasonlító
elemzésével;
 különböző információs anyagokban (folyóiratok, szakkönyvek, lexikonok, filmek,
internet) való tájékozódással, forráselemzéssel;
 vázlatrajz, metszet, térképvázlat készítésével;
 a rendszeres térképhasználattal: a szemléleti és logikai térképolvasással;
 térbeli és időbeli tájékozódásukat a Földről szerzett ismeretek felhasználásával;
 problémamegoldó gondolkodásban való jártasságukat a problémák, a
törvényszerűségek felismerésével, döntéshozatallal;
 megfelelő kommunikációs készségüket a pontos és kifejező földrajzi szaknyelv
alkalmazásával.
Bizonyítsák tájékozottságukat az ismeretanyagban:
 a környezet anyagainak felismerésével, jellemzőik megkülönböztetésével (pl.
ásványok, kőzetek, nyersanyagok, talajok);
 a földrajzi térben való eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmak ismeretével
és alkalmazásával;
 időbeni tájékozottságukat a földtörténeti, a társadalmi-gazdasági folyamatok
nagyságrendjének ismeretével, az időbeli párhuzamok példáival, az
időszámításokban való jártasságukkal;
 az alapvető földrajzi fogalmak, jelenségek, folyamatok, összefüggések
megértésével és tartalmuk kifejtésével;
 a Föld egyes tájainak, országainak, kontinenseinek tipikus természeti és társadalmi
jellemzőinek, kölcsönhatásainak ismeretével;
 lokális, regionális és globális környezettani és környezetvédelmi kérdésekről, az
okokról, a megelőzés és a védekezés lehetőségeiről alkotott véleményükkel és
cselekedeteikkel.
 A földrajzi tanulmányaik végén készségszinten tudjanak tájékozódni a
természetföldrajzi és jártasság szinten a társadalomföldrajzi környezetben;

954



Legyenek képesek arra, hogy földrajzi ismereteiket felhasználják a mindennapi
életben.

Értékelés:
Az értékelés-ellenőrzés formái és módszerei:













frontális kérdésekre adandó rövid, szakmailag pontos válaszok;
egy-egy téma összefüggő, szabatos kifejtése 10-20 mondatban;
fogalommagyarázat (definíció és példa);
topográfiai felelet (név, hely, jellemzők), kontúrtérképek kitöltése;
elhangzott szóbeli felelet értékelése, kiegészítése;
ábra, kép földrajzi tartalmának elemzése, leírása;
kiselőadás tartása önálló búvárkodás alapján (könyv- és lexikonhasználat):
szóbeli magyarázat fűzése videofilm képanyagához;
tematikus térképek összehasonlító elemzése;
grafikonok, diagramok készítése és értékelése;
rajzos feladatmegoldás tábla, vagy írásvetítő alkalmazásával;
vázlat, feleletterv készítése.

Felhasználható tankönyvek és segédletek:
Nt 15 133/1 Dr. Nemerkényi Antal - Dr. Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz
Nt 15 135/1 Dr. Bernek Ágnes - Dr. Sárfalvi Béla: Általános társadalomföldrajz

9. OSZTÁLY
Az általános természetföldrajz tanítására fordítható idő: heti 2 óra
Az évi órakeret javasolt felosztása:
Új anyag feldolgozására
Földrajzi, számolási, geológiai gyakorlatok
Összefoglalásra, ellenőrzésre
Év végi ismétlés
Összesen
Cél:





54 óra
7 óra
12 óra
1 óra
74 óra

korszerű, tudományosan megalapozott és rendszerezett természettudományi
ismeretanyag és szemlélet nyújtása a Világegyetemről, a Földről mint égitestről és
a geoszférákról a földrajzi környezet folyamatainak, összefüggéseinek átfogó
rendszerként való értelmezéséhez;
az előző évfolyamok követelményeire építve a kontinensek, tájak, országok típus
példáin bemutatott jelenségek, folyamatok alkalmazása a Föld egészére,
általánosítás a geoszférákra;
a tanulók földrajzi gondolkodásának fejlesztése következtetések levonásával, a
térbeli és időbeli földtörténeti és evolúciós változások bemutatásával, ok-okozati
összefüggések elemzésével;
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bemutatni minden szférában a környezet adottságának változását, a természet
védelmére irányuló megoldásokat a tanulók globális környezeti gondolkodásának
fejlesztése céljából;
beláttatni a földrajzi kölcsönhatások legszembetűnőbb eredményét: a földrajzi
zonalitást;
bemutatni a természetföldrajzi övezetesség hatását a társadalom életére, a
természeti adottságok és a településhálózat közötti kapcsolat alakulását;
megismertetni a tanulókkal a népesség számának alakulását, kapcsolatát a
természeti és a társadalmi viszonyokkal;
fenti ismereteiket tudják felhasználni a Föld jellegzetes tájainak komplex
jellemzésére, a zonalitás bizonyítására;
értsék meg a kapcsolatot a népesség számának alakulása és a természeti és
társadalmi viszonyok között;
értsék meg, hogy a Föld egységes rendszer, amelynek bármelyik eleme károsodik,
az ember élettere kerül veszélybe.

Tartalom:
Kozmikus környezetünk, Térképészeti alapismeretek
A geoszférák földrajza
A természetföldrajzi övezetesség
Új anyag feldolgozására, földrajzi gyakorlatokra összesen

14 óra
39 óra
7 óra
60 óra

Kozmikus környezetünk, Térképészeti alapismeretek
Cél:




a tanulók természettudományos világképének formálása a Föld kialakulásának, a
Világegyetemben elfoglalt helyének bemutatásával, a mozgásaiból adódó
következmények elemzésével;
a tudomány és a technika új eredményeinek és a kutatások szerepének
érzékeltetése a Földre vonatkozó ismeretek bővülésében, átértékelésében;
térbeli- és időbeli tájékozódó képességük fejlesztése különféle méretarányú és
tartalmú térképek alkalmazásával, földrajzi gyakorlatokkal.

Követelmény:





legyenek helyes képzeteik a Világegyetemről és a Földről mint az egész és a rész
viszonyáról;
értsék meg és tudják egyszerűen megmagyarázni az égitestek egymás közötti
kapcsolatait, mozgástípusait;
megfigyeléseiket, tapasztalataikat tudják hasznosítani a témakörben;
a térképi alapismeretekre építve legyenek képesek a készségszintű szemléleti és
logikai térképolvasásra, tematikus térképek összehasonlító elemzésére,
űrfelvételek értelmezésére, földrajzi gyakorlatok végzésére (északi irány
meghatározása, a térkép tájolása, jelkulcs és keresőhálózat alkalmazása,
távolságmérés, magasságmeghatározás, helymeghatározás, helyi- és zónaidő
kiszámítása stb.)

Tartalom:
1. A Föld helye a Világegyetemben
2. A Naprendszer
3. A Naprendszer
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4. A Föld mint égitest (alakja, fő mozgástípusai, Holdja, nap- és holdfogyatkozás)
5. A Föld mint égitest (alakja, fő mozgástípusai, Holdja, nap- és holdfogyatkozás)
6. Tájékozódás a földi térben és időben
7. Tájékozódás a földi térben és időben
8. A földi tér ábrázolása. A térkép
9. A földi tér ábrázolása. A térkép
10. Földrajzi gyakorlatok
11. Földrajzi gyakorlatok
12. Az űrkutatás szerepe a Föld megismerésében: a műholdfelvételek
13. Összefoglalás
14. Témazáró
A geoszférák földrajza
Cél:











korszerű magyarázatot adni a kőzetburok kialakulására, jelenségeire, folyamataira,
a lemeztektonikai elmélet segítségével, az oksági összefüggések kiemelésével;
a földtörténet fő eseményeinek időbeli követésével, az állandó változás
érzékeltetésével a tér- és időszemlélet, a rendszerezőképesség, az evolúciós
szemlélet alakítása;
megfigyelések és egyszerű vizsgálatok végzésével módot nyújtani a tanulóknak
elméleti és gyakorlati ismereteik összekapcsolására;
a légkör keletkezésének, összetételének, szerkezetének elemezésével,
jelenségeinek bemutatásával ok-okozati összefüggések meglátása, a geoszférák
kölcsönhatásának bizonyítása;
annak tudatosítása, hogy a mennyiségi változások minőségi változást
eredményeznek a légkörben is (pl. üvegházhatás);
a rész és az egész kapcsolatának érzékeltetése a nagy földi légkörzés
folyamatában;
a légkörről szerzett ismeretek alkalmazása a mindennapokban, a gyakorlatban;
a Föld mint egységes rendszer működésének bizonyítása: a hidroszféra
jelenségeinek, főbb folyamatainak, a víz körforgásának megismertetésével, a többi
szférára gyakorolt hatásainak bemutatásával;
a víz, a gazdaság és a mindennapi élet kapcsolata a vízszennyezés
következményeinek elemzésével, a víztisztítás hangsúlyozásával;
a komplex vízgazdálkodás jelentőségének kiemelése azzal a céllal, hogy a tanulók
felismerjék a nemzetközi összefogás szükségességét a hidroszféra védelmében.

Követelmény:





ismerjék a tanulók a kőzetburokhoz kapcsolódó általános fogalmak jellemző
tartalmi jegyeit, ismerjék fel a természetben, ábrákon, képeken tudjanak
előfordulási helyeikre példákat mondani, s azokat mutassák meg a térképen;
értsék meg és tudják ábrákon magyarázni: a geoszférák kialakulásának, a
földfelszín fejlődésének, a kőzetek és ásványok keletkezésének folyamatát;
megfigyeléseik, vizsgálataik alapján ismerjék fel a legfontosabb kőzeteket,
ásványokat;
legyenek képesek a témakörhöz kapcsolódó fizikai, kémiai, biológiai ismeretek
alapvető szintézisére;
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rendelkezzenek a tanulók szilárd ismeretekkel a levegőburokról, használják a
témakör
alapvető
fogalmait
biztonságosan
írásbeli
és
szóbeli
megnyilvánulásaikban egyaránt;
értsék meg és magyarázzák a természetben megfigyelt, képeken-rajzokon ábrázolt
folyamatokat: a levegő felmelegedését, és lehűlését, a felhő- és
csapadékképződést, a ciklon és az anticiklon keletkezését, a nagy földi légkörzést,
a monszun kialakulását, a klímaváltozást, a levegő szennyeződését;
lássák be és bizonyítsák példákkal az összefüggéseket: a Föld mozgástípusai - a
hőmérséklet napi és évi járása, hőmérséklet - magasság - légnyomás, a napsugarak
hajlásszöge - földrajzi szélesség, domborzat - a felszín minősége - felmelegedés,
ózon - káros sugárzás - ózonlyuk, ciklonok és anticiklonok - az időjárás változása,
hőmérséklet és csapadék - mezőgazdaság között;
tudják biztonsággal elvégezni, megoldani a következő gyakorlatokat:
meteorológiai és időjárási térképek elemzése, tematikus térképek (hőmérséklet,
szél, csapadék) értelmezése, időjárási megfigyelések és mérések végzése,
középhőmérséklet és hőingás kiszámítása, adatok grafikus ábrázolása és
összehasonlítása;
definiálják és bizonyítsák példákkal a tanulók a hidroszféra általános fogalmainak
jellemzőit, ismerjék fel a természetben, képekben, ábrákon tudjanak példákat
mondani előfordulásaikra, s mutassák meg a térképen azokat;
ismerjék fel és magyarázzák: a víz körforgásának, az óceánok és tengerek
mozgási- áramlási rendszerének, a folyó és a jég felszínformálásának, a tavak
keletkezésének folyamatát, a víztisztítás szükségességét és lehetőségeit;
ismerjék a talaj kialakulását, összetételét és szerkezetét, a Föld jellemző
talajfajtáit;
ismerjék a Föld belső és külső erőinek a szerepét a felszínfejlődésben, a jellegzetes
felszínformák
kialakulásában;
legyenek képesek önállóan elvégezni a témakörökhöz kapcsolódó gyakorlati
feladatokat.

Tartalom:
Lakóhelyünk a Föld
15. A Föld belső szerkezete
16. Kőzetlemezek - lemeztektonika
17. A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység
18. A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység
19. A kőzetlemezek és a földrengések
20. A kőzetlemezek és a hegységképződés
21. A kőzetlemezek és a hegységképződés
22. A litoszféra "építőkövei" - a kőzetek
23. Kőzettani gyakorlatok I.
24. A Föld kincsei
25. A Föld kincsei
26. A Föld története I.
27. A Föld története II.
28. Földrajzi gyakorlatok
29. Földrajzi gyakorlatok
30. A földrészek domborzata és szerkezete I
31. A földrészek domborzata és szerkezete II
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32. Összefoglalás
33. Témazáró
Légkör
34. A légkör anyaga és szerkezete
35. A napsugarak nyomában a levegő felmelegedéséig
36. Az időjárás és az éghajlat elemei: hőmérséklet és a szél
37. Az időjárás és az éghajlat elemei: nedvességtartalom és a csapadék
38. Számolási feladatok
39. Számolási feladatok
40. Ciklonok, anticiklonok
41. Az általános légkörzés
42. A monszun szélrendszer
43. A légszennyezés nem ismer határokat!
44. Összefoglalás
45. Témazáró
Vízburok
46. Óceánok és tengerek
47. A tengervíz mozgásai I.
48. A tengervíz mozgásai II.
49. Felszín alatti vizek
50. Felszíni vizek: vízfolyások
51. Felszíni vizek: tavak
52. A vízszennyezés nem ismer határokat!
53. Összefoglalás
54. Témazáró
A földfelszín formakincse
55. A Föld belső és külső erői, felszínformálásuk, a kőzet előkészítés
56. A talaj
57. A folyók felszínformálása
58. A folyók felszínformálása
59. Felszínformálás a tengerparton
60. A jég felszínformálása
61. A szél felszínformálása
62. A felszínalatti vizek felszínformálása: a karsztosodás
63. Összefoglalás
64. Témazáró
A természetföldrajzi övezetesség
Cél:




bemutatni a természetföldrajzi tényezők kölcsönhatásának eredményét: a
zonalitást, s ezáltal a tanulók analizáló-szintetizáló képességének fejlesztése;
a földrajzi gondolkodás algoritmusának kialakítása az éghajlati jellemzők, a talaj,
az élővilág, a vízháztartás, a főbb felszínformáló folyamatok és a gazdasági
tevékenység szisztematikus összehasonlításával;
a tanulók ökológiai szemléletének fejlesztése.
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Követelmény:






ismerjék a tanulók a zonalitáshoz kapcsolód új fogalmak tartalmi jegyeit és tudják
a fogalmakat topográfiailag is kapcsolni az egyes zónákhoz;
értelmezzék és magyarázzák a szoláris és a módosított éghajlati övezetek
kialakulását;
a szél, a folyók, a jég, az aprózódás és a csapadék felszínformáló munkáját;
tudják elvégezni biztonsággal az alábbi földrajzi gyakorlatokat: klímadiagram
felismerése, összehasonlító elemzése, tájakkal való azonosítása; tematikus
térképek logikai elemzése (pl. éghajlat, talaj, természetes növénytakaró);
a témakör feldolgozásakor alkalmazzák a kontinensföldrajzban szerzett
ismereteiket.

Tartalom:
65. Az éghajlati és a földrajzi övezetesség kialakulása
66. A forró övezet I.
67. A forró övezet II.
68. A mérsékelt övezet I.
69. A mérsékelt övezet II.
70. A hideg övezet
71. A hegyvidékek függőleges övezetessége
72. Összefoglalás
73. Témazáró
74. Év végi összefoglalás

10. OSZTÁLY
A társadalomföldrajz tanítására fordítható idő: heti 2 óra
Az évi órakeret javasolt felosztása:
Új anyag feldolgozása
62 óra
Összefoglalásra, ellenőrzésre 12 óra
Összesen
74 óra
Cél:






a kontinensek és országok konkrét példái alapján általánosítás a világban lezajló
társadalmi folyamatokra, a gazdaság ágazati és területi szerveződésére;
a globalizáció, a piacgazdaság működésének bemutatásával segítsük a tanulók
világban való eligazodását;
a nemzetközi intézmények, pénzügyi szervezetek, transznacionális vállalatok
szerepének bemutatásával áttekintő képet adni a világgazdaság mozgatórugóiról;
a kömyezeti adottságokkal való ésszerű gazdálkodásra és józan önmérsékletre
nevelés a fogyasztásban: a túlnépesedés, az urbanizáció, a korlátozott nyersanyagés energiakészlet ellentmondásainak bemutatásával;
a tanulók komplex szemléletének fejlesztése a társadalmi jelenségek, folyamatok
változásukban történő elemzésével, következményeik mérlegelésével.
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Követelmény:
 legyenek képesek a tanulók a tankönyv és a különféle információhordozók
(televízió, napi sajtó, internet stb.) segítségével megszerzett adatok, tények
birtokában következtetések levonására, általánosítások megfogalmazására,
ismereteik új szituációban történő alkalmazására;
 legyen áttekintő képük a gazdaság tagolódásáról, szerkezetéről, rendszeréről;
 ismerjék fel és indokolják a földrajzi munkamegosztás szükségességét, az
együttműködés sokféle lehetőségét;
 az ismeretek megszerzéséhez legyenek jártasak statisztikai adatsorok, grafikonok,
diagramok olvasásában, elemzésük tükrözze elméleti ismereteik biztonságát;
 legyenek nyitottak a tömegkommunikáció követésére, tudják ezek aktuális híreit
ismereteik bővítésére használni.
Tartalom:
A természetföldrajzi övezetesség hatása a társadalmi-gazdasági életre
A világ változó társadalmi-gazdasági képe
A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok, országok
A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai
Új anyag feldolgozására összesen

7 óra
25 óra
25 óra
5 óra
62 óra

A természetföldrajzi övezetesség hatása a társadalom életére
Cél:




a természeti környezet és a társadalom kapcsolatának bemutatása, a kapcsolat
időbeli változásának, a természetfejlődést befolyásoló szerepének megismertetése;
a Föld eltérő természeti és társadalmi adottságú térségeire jellemző népesedési
folyamatok, demográfiai jelenségek időbeli változásának bemutatása,
következtetések megfogalmazása;
az ember egyéniségének és alkotásainak tiszteletére nevelés, a másság elfogadása
más népek, kultúrák sajátos értékeinek megismertetése.

Követelmény:








ismerjék a tanulók a népességre és a településekre vonatkozó legfontosabb
alapfogalmakat;
értsék meg és tudják ábrán elemezni a népesedési ciklus szakaszait, a fiatalodó és
öregedő társadalmak tipikus korfáit, a világ népességének növekedését;
indokolják a természeti adottságok és a népesség földrajzi eloszlásának
összefüggéseit;
tudják jellemezni a főbb településtípusokat;
magyarázzák és bizonyítsák példákkal a népességmozgások különböző típusait;
lássák be a Föld eltartóképessége, a demográfiai robbanás és a növekvő fogyasztás
közötti összefüggést, s ennek a környezetre gyakorolt hatásait;
használják a témakörben biztonsággal a statisztikai adatokat, a települési
alaprajzokat, a tematikus térképeket, a különféle forrásanyagokat ismereteik
bővítésére.

Tartalom:
1. Természet és társadalom: a kapcsolat történelmi alakulása
2. A világnépesség növekedése
3. A népességnövekedés tényezői és következményei
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

A népesség összetétele, eloszlása és sűrűsége
A népesség összetétele, eloszlása és sűrűsége
A települések és a városiasodás folyamata
A települések és a városiasodás folyamata
Összefoglalás
Témazáró

A világ változó társadalmi-gazdasági képe
Cél:






ismerjék a gazdasági élet legfontosabb ágait, kapcsolatait, telepítő tényezőit,
szerepük átértékelődését;
tudjanak a világgazdaság jellemző folyamatairól, a globalizációról s annak
jelentőségéről;
ismerjék a nemzetközi együttműködés lehetőségeit, a nemzetközi szervezetek
szerepét;
tudják a piacgazdaság jellemzőit, s a transznacionális vállalatok szerepét a
világgazdaságban;
mutassuk be konkrét példákon a működőtőke és a pénz világát.

Követelmény:










értsék meg a kapcsolatot az egyes gazdasági ágazatok között;
fedezzék fel az egyes ágazatok jelentőségének változásait;
ismerjék a világgazdaság fő folyamatait, a világgazdasági szerepkörök változásait;
ismerjék a nemzetközi szervezetek nevét, fő tevékenységi körét, szerepét a világ
társadalmi-gazdasági életének irányításában;
legyenek ismereteik a transznacionális vállalatok, a működőtőke helyéről,
szerepéről napjaink gazdaságában;
ismerjék a tőzsde szerepét, a világ meghatározó pénzügyi szervezeteit;
ismerjék a tanulók a gazdasági fejlettség nemzetközi összehasonlításra alkalmas
mutatóit, s tudjanak ezek kvantitatív jellemzőinek összehasonlításával
tendenciákat megfogalmazni;
értsék meg a nemzetközi tőke, a pénzügyi függőség, az adósság szerepét a
gazdaságban;
alkalmazzák készségszinten információforrásként a nemzetközi statisztikai
adatokat, grafikonokat, diagramokat, tankönyvi ábrákat, újságcikkeket stb.

Tartalom:
A világgazdaság a 21. sz. küszöbén
10. Az állam és a piacgazdaság
11. A globalizáció
12. A gazdasági növekedés
13. A nemzetközi kereskedelem
14. A nemzetközi kereskedelem
15. A regionális integrációk
16. Transznacionális vállalatok
17. Pénz, pénzforgalom
18. Nemzetközi tőkeáramlások
19. Nemzetközi tőkeáramlások
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20. Adósságválság
21. Nemzetközi szervezetek
22. Nemzetközi szervezetek
23. Összefoglalás
24. Számonkérés
A gazdasági élet szerkezeti és területi átalakulása
25. A gazdasági termelés jellemzői
26. A mezőgazdasági termelés
27. A mezőgazdasági termelés
28. A mezőgazdasági termelés
29. Energiatermelés
30. Ipari termelés
31. Ipari termelés
32. Az elektronika
33. Szolgáltatás és infrastruktúra
34. Szolgáltatás és infrastruktúra
35. Közlekedés és idegenforgalom
36. Közlekedés és idegenforgalom
37. Összefoglalás
38. Számonkérés
A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok, országok
Cél:











ismerjék a gazdasági fejlettség területi különbségeinek okait; tudjanak az egyes világgazdasági pólusok jellemzőiről;
tudják a világgazdaság fő folyamatait bemutatni egyes régiók, országcsoportok,
országok példáján;
tudják elhelyezni Magyarországot a világgazdaságban, az európai országok között;
a tanulók rendszerezőképességének fejlesztése, valóságlátásnak segítése a
világgazdaság új szempontok alapján történő bemutatásával: az ágazati és területi
elv érvényesítésével;
a kontinensek és országok regionális földrajza alapján általánosítások a világ
legszegényebb és leggazdagabb térségeiről;
érzékeltetni a gazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatainak szerkezeti és
területi átrendeződését, a tendenciákat;
módot nyújtani a tananyag, az aktuális forrásanyagok és a tapasztalatok
egybevetésére, az erőforrásokkal való megfontolt gazdálkodás szükségességének
belátására;
a szolgáltatási szféra, a tudomány szerepének sokoldalú bemutatása a
gazdaságban;
a termelés és fogyasztás környezetre gyakorolt hatásainak bemutatása.

Követelmény:



ismerjék és alkalmazzák helyesen a tanulók a gazdasági ágazatok körébe tartozó
általános fogalmakat, tudjanak előfordulásaikra példát mondani;
statisztikai táblázatok, más információhordozók (televízió, rádió, internet) adatai
segítségével események, földrajzi folyamatok közti összefüggéseket tudjanak
felfedezni;
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lássák a világ politikai eseményei és a gazdaság közötti összefüggést;
legyenek képesek biztonsággal elvégezni a következő földrajzi gyakorlatokat:
különböző tematikus térképek logikai térképolvasása,
folyamatábrák, korfák önálló elemzése,
statisztikai adatsorokból grafikonok, diagramok összeállítása stb.

Tartalom:
39. A fejlett és fejlődő országok
40. A fejlett és fejlődő országok
41. Az amerikai világgazdasági erőtér, USA
42. Az amerikai világgazdasági erőtér, USA
43. Latin-Amerika, adóparadicsomok
44. Japán és a csendes-óceáni erőtér
45. Újonnan iparosodott országok
46. Újonnan iparosodott országok
47. Kína
48. India
49. Számonkérés
50. Az Európai Unió
51. Az Európai Unió
52. Az Európai Unió
53. Svájc
54. Benelux államok
55. Közép és kelet-európai országok
56. Kuvait
57. Egyiptom
58. Törökország
59. Izrael
60. Mo. szerepe a globális világgazdaságban
61. Magyarország földrajza
62. Magyarország földrajza
63. Magyarország földrajza
64. Magyarország földrajza
65. Összefoglalás
66. Számonkérés
A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai
Cél:





az eddigi tananyag új szempontok szerinti áttekintésével a Földünk és
környezetünk műveltségi terület szintézisének megteremtése;
a tanulók rendszerelméletének fejlesztése annak tudatosításával, hogy a Föld
egységes rendszerként működik, s a földrajzi ismeretek ennek megértését segítik;
mutassuk be konkrét példákon, hogy a helyi, a regionális és a globális problémák a
természet és a társadalom törvényei alapján összegződnek, s Földünk létét
veszélyeztetik;
jövőnk feltétele: hogy tanítványaink igyekezzenek ismereteiket döntéseikben és
cselekedeteikben is érvényre juttatni, s ezt a szemléletet továbbadni.
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Követelmény:





értsék meg a tanulók a termelés és a fogyasztás növekedésének hatását a
természeti folyamatokra s a környezeti állapot romlásának visszahatását a
társadalmi-gazdasági fejlődésre;
lássák be az ellentmondást az ásványok, energiahordozók kitermelésének és
felhasználásának eltérő földrajzi helyei között, a készletek végességét;
alakítsanak ki véleményt a népesedés, az élelmezési gondok és az élet
minőségének kapcsolatáról;
érzékeljék a kulcskérdést: a fenntartható fejlődés és a fogyasztás megfelelő
arányának kérdőjeleit.

Tartalom:
67. Az emberi tényezők szerepe a gazdasági és társadalmi életben, a népesedési és
urbanizációs válság
68. Az emberiség élelmezési helyzete
69. A Föld természeti erőforrásai
70. A megsebzett Föld
71. A fenntartható fejlődés kérdőjelei
72. Év végi összefoglalás
73. Év végi összefoglalás
74. Év végi összefoglalás
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BIOLÓGIA
Helyi tanterv
Célok és feladatok a kerettantervhez
A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre,
készségekre és képességekre építve a megismertesse tanulókkal az élő természet
működésének legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember ép környezetének és
egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint — a többi tantárggyal együtt —
kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének igényét.
A fenti célokból a következő feladatai adódnak a biológiát tanító pedagógusnak:
Támassza alá természettudományos bizonyítékokkal az élővilág egységét, és helyezze el az
embert a földi élővilág evolúciójában és rendszerében.
Biztosítsa az egészséges életmóddal kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához
szükséges tájékozottságot, és segítse elő az emberek egymás közti, valamint az emberek és
környezetük közötti együttélési szabályok megértését.
Tegye nyilvánvalóvá, hogy Földünk globális problémáinak megoldásában a biológia
tudományának kiemelkedő szerepe van, de a problémák megelőzésében és kezelésében
minden embernek felelőssége van.
Tegye képessé a tanulókat arra, hogy az ismeretek elsajátítása folyamán logikus
összefüggésekben, rendszerekben gondolkodjanak és tudják használni a biológiai
objektumokkal kapcsolatosan a természettudományos megismerési módszereket.
Az életkori sajátságoknak megfelelő tanulói vizsgálatok és természettudományos kísérletek
szervezésével, középszintű ismeretterjesztő művek feldolgozásával alakítsa ki az önálló
ismeretszerzés igényét.
Mutasson rá a biológia etikai és társadalmi kérdésekkel való kapcsolatára.
A többi pedagógussal együttműködve, készítse fel diákjait az áltudományos gondolkodás
felismerésére, kritikus fogadására és cáfolására.
Követelmény:
A kulcskopetenciák alapján valósuljanak meg a biológia tantárgy sajátos pedagógiai feladatai,
követelményei
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a
szabadidős tevékenységekben.
Az anyanyelvi kommunikáció feltételét a megfelelő szókincset, valamint a nyelvtan és az
egyes nyelvi funkciók ismeretét biztosítja a biológia tartalmú szakkönyvek, tankönyvi leckék,
előadások, ismeretterjesztő filmek. Az írásbeli és szóbeli feleletek segítik a tanulót abban a
képességében, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni
tudjon, kommunikációját figyelemmel kísérje, és a helyzetnek megfelelően alakítja. Önálló
beszámolók révén képessé válik a biológiai információk összegyűjtésére és feldolgozására, az
információkat és különböző segédeszközöket képes használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a
helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. Képes megkeresni,

966

megkülönböztetni és felhasználni ez által különféle típusú szövegeket: a populistát a
szakszövegtől.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés,
más kultúrák, tájak megismerése. Ezt szolgálja számos földrész, biom, természeti és ökológiai
viszonyainak, ill. globális folyamatainak megismerése, megértése.
A globálissá váló környezeti problémák, más tájak és biomok megértéséhez viszont
elengedhetetlen az idegen nyelv valamilyen ismerete. Az idegen nyelvek iránti pozitív attitűd
kialakulását segíti a biológiai ismeret, amely pedig hozzájárul a biológia sokféleség
tiszteletben tartásához és a globális problémák iránti érdeklődés és kíváncsiság
fenntartásához.
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A
kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak,
mint az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására. Ez utóbbi, a matematikai modellek alkalmazásával járul hozzá a biológia
a matematikai kompetencia fejlesztéséhez. Genetikai, populációgenetikai, fiziológiai,
ökológiai feladatok számításaivall, grafikonok,diagramok,táblázatok elemzésével.
Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
Számos biológia anyagrész szolgálja ennek a képességnek a kialakulását: ökológiai,
rendszertani evolúciós biológiai stb témakörök.
A biológia is törekszik a természeti világ alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmainak,
módszereinek, a technológiai folyamatainak, valamint a mindezek emberi alkalmazása során
kifejtett tevékenységeinek természetre, emberi életre gyakorolt hatásának a megismerésére.
Ezeknek az ismereteknek a birtokában az tanulók megértik a tudományos elméletek szerepét a
társadalmi folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait
és kockázatait a társadalom egészében (a döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi kérdésekkel,
kultúrával stb. kapcsolatosan).
A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani
természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben
felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új
technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények
alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a
természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az
áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben.
Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan,
és globális vonatkozásokban egyaránt.
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A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti
érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja –
különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, közösségünkre
és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Képessé válik az áltudomány és emberi
megtévesztésre irányuló törekvések felismerésére.
Szociális és állampolgári kompetencia
A biológiai környezetben és a gyakorlati életben való eligazodás technikáinak, és az
együttműködés, a konfliktuskezelés képességének továbbfejlesztése (pl. közös döntéssel,
disputával, tárgyalással, szerep- és szimulációs játékkal).
A világra nyitott szemlélet formálása (pl. aktuális hírek, információk értelmezésével). A
stratégiai tervezés módszerének alkalmazása csoportmunkában problémahelyzetek (pl.
környezetgazdálkodási) megoldásában. A toleráns viselkedés gyakorlása hon és
világpolgárként, a különböző életközösségek és embertípusok megismertetésével. A hazai
élettérhez való kötődés kialakítása a hazai életközösségek,ősi magyar fajok
megismertetésével.
Az egyén és a kisebb-nagyobb társadalmi közösségek lehetőségeinek, szerepének,
felelősségének bizonyítása a környezet értékeinek, harmóniájának megóvásában és
továbbadásában. Az emberiség természetátalakító tevékenységén (mint példán) keresztül a
beavatkozások következményeinek megértése. Ennek érdekében a cselekvéseket és
döntéseket befolyásoló tényezők mérlegelése, a gazdaság és a környezet érdekeinek
összehangolása, a felelős környezeti magatartás.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az élő természeti környezet esztétikai szépségét megismertetni a tanulókkal ( pl. növény
fotók, életközösségek felépítésének vizsgálatán, kirándulások tapasztalatain keresztül)
Törekedjenek annak természetes megőrzésére, valamint a közízlés fejlődésének, az
esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértésére.
A tanulók esztétikai befogadóképességének fejlesztése környezetet ábrázoló műalkotások
biológiai tartalmának elemzésével. Megismerni az emberi testet és annak esztétikumát.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó
lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a
kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és
hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a
gazdasági tevékenységek során van szükség.
A munkaadók igényeinek és a tanuló saját kompetenciáinak összevetése, az egyéni
boldogulást segítő döntéshozatal képességének kialakítása (pl. vízmű, szennyvíztisztító telep,
madárkórház, stb látogatásával, szituációs gyakorlatokkal).
A munkaerő-piaci ismeretek (intézményrendszer, pályaismeret, szakmaismeret) bővítése. A
szakmaváltásra való képesség fejlesztése (pl. esetelemzésekkel).
Az adott téma feldolgozását leginkább segítő biológiai-környezeti tartalmú másodlagos
információhordozók (pl. ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, albumok,
almanachok, folyóiratok, napilapok, lexikonok, különböző típusú ábrák, álló- és mozgóképek,
modellek, CD-ROM, tömegkommunikációs források, internet, riportok, szóbeli források)
önálló kiválasztása.
Tájékozódás, eligazodás, válogatás a különböző jellegű információs anyagokban és ezek
gyűjteményeiben (pl. könyvtárban, kiállításon, múzeumban és a világhálón) témakörök és
célok szerint önállóan.
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Pontos megfigyelések, egyénileg vagy csoportosan végzett vizsgálódások a természet-, a
társadalom- és a környezettudományok szempontjainak megfelelően.
A csoportos munkavégzés módszereinek fejlesztése. Az eszközök és a mérőműszerek
alkalmazása, balesetmentes használata.
Digitális kompetencia
Információk gyűjtése számítógép segítségével, megbízhatóságuk önálló mérlegelése.
A biológiai információ előállítására szolgáló eszközök használata egyéni vagy
csoportmunkában.
Internetalapú szolgáltatások (pl. virtuális intézménylátogatás, rendszertani, anatómiai,
fiziológiai, ökológiai szimulációk és animációk keresése) elérésének elsajátítása. A
számítógéppel segített együttműködő tanulás egészséges hangsúlyának megteremtése a
biológia tanórákon. biológiai-környezeti témájú digitális tananyagok használata, értelmezése.
(prezentációk, animációk). Tanulói kiselőadások prezentációs anyagának készítése önállóan.
Interaktív digitális feladatok használata.
Hatékony, önálló tanulás
Ismeretszerzésben, tanári útmutatással próbáljuk az önálló tanulást, ismeretek feldolgozását
elősegíteni (pl. állatvilág és növényvilág életműködése, környezeti ártalmak
kölcsönhatásairól, Mendeli genetika. populáció genetika).
Előtérbe helyezzük a problémaközpontú, felfedeztető, gondolkodásra nevelő, cselekvő
tanítás-tanulás elősegítését. (pl. problémamegoldó feladatokkal, struktúra-funkció
ősszetartozásának elemzésével)
A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse saját tanulási stratégiáit,
készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a
számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást.
A hatékony és önálló tanulás elősegítése ábrák elemzési, kísérletek, mikroszkopizálás
elsajátításával. A multimédia, szakkönyvek, kísérletek, kirándulások révén segítsük elő a
motiváció folyamatos fenntartását, a figyelem összpontosítást, a pozitív attitűd kialakulását.
Információfeldolgozás önálló elősegítése:












A biológiai-környezeti tartalmú információk önálló értelmezése, értékelése és
feldolgoztatása egyéni és csoportmunkában:
lényegkiemelés szövegből, összehasonlítások, az információk csoportosítása és
rendszerezése különböző szempontok szerint;
ábrák elemzése, összehasonlítása;
tények, szöveges információk ábrázolása különböző módon (pl. egyszerű térképen,
különböző típusú rajzokon, diagramokon, maketteken, modelleken, számítógépes
program segítségével);
részletes vázlat és jegyzet készítése információk alapján önállóan;
terepi felmérések vázlatok készítése és alkotása tanári irányítással.
megalapozott következtetések levonása, elemzések készítése készen kapott,
számítással nyert és önállóan gyűjtött adatokból, tényekből;
gyűjtemény, tabló készítése különböző szaktudományos szempontok alapján (pl.,
talajok, termések, rovargyűjtemény, préselt növények rendszerezése, képek);
a számítástechnika által nyújtott lehetőségek alkalmazása a tanulói beszámolók,
kiselőadások összeállítása során;
a környezetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása
helyzetgyakorlatokban, szerepjátékokban.
önálló beszámolók, kiselőadások készítése
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10. ÉVFOLYAM
Évi 55 óra
1. témakör: Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága (8 óra)
Belépő tevékenységformák: Az élőlények testének felépítése és életműködése közötti
összefüggések felismerése, megfogalmazása. A növények, a gombák és az állatok
rendszertani elkülönítésének értelmezése az anyagcsere-folyamatok alapján.
Tananyag
Rendszerezés, vírusok, prokarióták, egysejtű eukarióták (8 óra)
Új anyag feldolgozására 7 óra
Ismétlésre, számonkérésre 1 óra
A továbbhaladás feltételei
Legyenek képesek az élőlényeket testszerveződésük és életműködéseik alapján
összehasonlítani, csoportosítani. A testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján
értsék, hogy a növények, a gombák és az állatok miért alkotnak külön országot az élőlények
természetes rendszerében. Értsék az autotróf és heterotróf anyagcsere lényegét. Értsék meg,
hogy a fotoszintézis folyamata miért alapvető a földi élővilág számára.
2., 3. témakör: Az állatok teste és életműködései (20 óra)
Belépő tevékenységformák: A legjellegzetesebb élőlénycsoportok általános jellemzése. Az
állatok legfontosabb életfolyamatainak megnevezése és önálló ismertetése. Az élőlények
testfelépítésének ismertetése ábrák, makettek segítségével. Az élőlények életműködéseinek
ismertetése ábrák, folyamatábrák, modellek, segítségével. A különböző életfolyamatok
lényegének kiemelése. Az élőlények testének felépítése és életműködése közötti
összefüggések felismerése, megfogalmazása. A különféle élőlények testének,
életműködéseinek összehasonlítása, a hasonlóságok és különbségek felismerése,
megfogalmazása. Tanulói kiselőadás készítése önálló témakutatással az élőlények szervezeti
felépítésének és működésének összefüggéseiről.
Tananyag
Rendszertani sorrendben a gerinctelenek életműködései (8 óra, 2. témakör)
Rendszertani sorrendben a gerincesek életműködései (12 óra, 3. témakör)
Új anyag feldolgozására 18 óra
Ismétlésre, számonkérésre 2 óra
A továbbhaladás feltételei
Ismerjék az élőlények legfontosabb csoportjaira jellemző testszerveződési formákat.
Legyenek képesek a különféle élőlények életműködéseinek lényegét kiemelni és röviden
megfogalmazni. Ismerjék fel, hogy 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. Az ember és a különféle állatok testének,
életműködéseinek összehasonlítása során lássák be, hogy – biológiai nézőpontból – az ember
csak egy az élőlények közül. Ismerjék az állati sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit.
Tudjanak példákat mondani arra, hogy az állatoknál az egyes életműködéseket milyen
testszerveződés biztosítja. Ismerjék az embrió fejlődésének és a különböző átalakulásos
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fejlődési módoknak a főbb szakaszait. Ismerjenek néhány példát az ivadékgondozás különféle
formáira.
4.5. 6. témakör A gombák és a növények teste és életműködései (19 óra)
Belépő tevékenységformák: A növények, a gombák és az állatok rendszertani elkülönítésének
értelmezése az anyagcsere-folyamatok alapján. Tanulói kiselőadás készítése önálló
témakutatással az élőlények szervezeti felépítésének és működésének összefüggéseiről.
Fénymikroszkóp önálló használata, a látómezőben lévő kép leírása, értelmezése. Egyszerű
kísérletek önálló elvégzése, a tapasztalatok rendezett dokumentálása és értékelése.
Tananyag
Gombák (2 óra, 4. témakör)
Rendszertani sorrendben a növényi életműködések (9 óra, 5. témakör)
Szervezettani és élettani sorrendben az életműködések (8 óra, 6. témakör)
7. témakör: Az állatok viselkedése (5 óra)
Tananyag
Növényhatározás (2 óra)
Év végi összefoglalás (1 óra)
Új anyag feldolgozására 47 óra
Ismétlésre, számonkérésre 7 óra
A továbbhaladás feltételei
Értsék meg, hogy a fotoszintézis folyamata miért alapvető a földi élővilág számára. Ismerjék a
növényi sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit. Tudjanak példákat mondani arra, hogy a
szövetes növények a különféle életműködéseiket milyen testszerveződési formákkal valósítják
meg. Ismerjék a zárvatermők szaporodásának, mag- és termésképzésének főbb szakaszait.
Ismerjék a gombák legfontosabb jellemzőit, biztosan ismerjék fel a gyilkos galócát. Legyenek
képesek egyszerű vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a változásokat észlelni és értelmezni.
Szerezzenek gyakorlatot a mikroszkóp kezelésében és a látómezőben észlelt kép
értelmezésében. Tudják önállóan kezelni a növényhatározót.

11. ÉVFOLYAM
Évi 74 óra
1–4. témakör: A sejtek felépítése és anyagcseréje (30 óra)
Belépő tevékenységformák: A sejtek összetevőinek ismertetése és a sejtekben lejátszódó
folyamatok értelmezése ábrák és mikroszkópos felvételek segítségével. A sejtalkotók
felépítése és működése közötti szoros összefüggés felismerése, a sejtszintű és a
szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolat belátása. Egyszerű sejtbiológiai vizsgálatok,
kísérletek önálló elvégzése, rendezett dokumentálása, értékelése. A kémia és biológia
tantárgyban tanult ismeretek összekapcsolása. A sejtosztódás folyamatának bemutatása ábrák
segítségével.
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Tananyag
A sejtek felépítése, biokémia (8 óra, 1. témakör)
A sejtek anyagcsere-folyamatai, biokémia (8 óra, 2. témakör)
A sejtek felépítése és anyagcsere-folyamatai, sejtalkotók (8 óra, 3. témakör)
A szaporodás és öröklődés sejttani alapjai (6 óra, 4. témakör)
Új anyag feldolgozására 21 óra
Ismétlésre, számonkérésre 9 óra
A továbbhaladás feltételei
Ismerjék a sejtalkotók felépítése és működése közötti összefüggést, tudjanak a sejtszintű és a
szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolatot teremteni. Legyenek képesek egyszerű
sejtbiológiai és élettani vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, és ezek eredményeit a célnak
megfelelő módon rögzíteni és értelmezni. A biológiai jelenségek magyarázatakor helyesen
használják a kémia tananyagában megismert fogalmakat.
5. és 6. témakör Az ember önfenntartó életműködései és ezek szabályozása (44 óra)
Belépő tevékenységformák: Az ember legfontosabb életműködéseinek ismerete és az
életműködések közti kapcsolatok felfedezése. Az emberi szervezet működésével kapcsolatos
egyszerű megfigyelések, vizsgálatok önálló elvégzése, dokumentálása, értékelése. A
legfontosabb életműködések szabályozásának illusztrálása egy-egy példával. Az egészséges
életmód, a tudatos táplálkozás fontosságának megértése. Az egészségkárosító szokások
egyéni és társadalmi hátrányainak belátása. A rendszeres testmozgás szükségességének
felismerése. Az egészséges életmódot erősítő értékek felismerése, és az egészséget fenntartó
magatartás szokásrendszerének tudatosítása. A betegségmegelőzés, a szűrővizsgálatok, a
védőoltások egyéni és közösségi-társadalmi szükségességének belátása. A testi és mentális
egészségre káros anyagoktól való tartózkodás elfogadása. Önálló anyaggyűjtés és előadások,
vitafórumok tartása az egészséges életmód témakörében. Az emberi szexualitás biológiai és
társadalmi-etikai megismerése. A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása.
A magyar lakosság egészségügyi mutatóinak elemzése, a rizikófaktorok felismerése, a
megelőzés szükségességének belátása és tájékozottság a megelőzés gyakorlatában.
Áltudományos és kereskedelmi célú sajtóanyagok kritikai elemzése.
Tananyag
Az önfenntartó működések áttekintése (1 óra, 5. témakör)
A bőr és a mozgás (6 óra, 5. témakör)
A táplálkozás (3 óra, 6. témakör)
A légzés (2 óra, 6. témakör)
A keringési rendszer (3 óra, 6. témakör)
Az immunitás (1 óra, 6. témakör)
A kiválasztás (4 óra, 6. témakör)
Az ember szaporodása (3 óra, 7. témakör)
Az ember egyedfejlődése (2 óra, 7. témakör)
Az idegi és hormonális szabályozás (16 óra, 7. és 8. témakör)
Új anyag feldolgozására 34 óra
Ismétlésre, számonkérésre 10 óra
A továbbhaladás feltételei
Ismerjék az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti kapcsolatot, az ember egészséges
életműködését veszélyeztető anyagoknak a szervezetre gyakorolt hatásait. Alakuljon ki az
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egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye. Lássák be az egészségkárosító szokások
egyéni és társadalmi hátrányait. Ismerjék fel az egészséget erősítő értékeket. Értsék meg, hogy
a rendszeres testmozgás minden embernek alapvető szükséglete. Lássák be, hogy a betegségmegelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások az egyéni és a közösségi-társadalmi érdekeket is
szolgálják. Tudatosan tartsák távol magukat mind a testi, mind a mentális egészségre káros
anyagoktól. Értelmezzék az egészség megőrzését az élettelen és élő környezettel való
harmonikus együttélés eredményeként, a betegséget ennek a harmóniának megbomlásaként.
Ismerjék az önfenntartó szervek funkcióját és működésük összefüggését. Legyenek képesek
részekre felosztani az idegrendszert morfológiai és működési szempontból, és tudják kiemelni
az egyes részek működésének lényegét. Sorolják fel a hormontermelő mirigyeket, ismerjék
ezek helyét, és tudják ezek hormonjainak legfőbb hatásait. Ismerjék áttekintően, hogy az
egyes szervrendszerek működését, a fontosabb élettani jellemzőket mi és hogyan szabályozza.
Sorolják fel a férfi és női ivarszerveket, ismerjék az ivarszervek felépítésének és
működésének alapjait. Értsék meg és fogadják el, hogy az ember szexualitása nem pusztán
biológiai folyamat. Legyenek képesek felelősségteljes nemi magatartásra. Ismerjék a nem
kívánt terhesség megelőzésének legfontosabb módjait. Ismerjék az emberi életszakaszok főbb
testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit.

12. ÉVFOLYAM
Évi 64 óra
1-2.. témakör: Az öröklődés, populációk tulajdonságai és változásai (30 óra)
Belépő tevékenységformák: 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.
Tananyag
Új anyag feldolgozására 26 óra
Ismétlésre, számonkérésre 4 óra
A továbbhaladás feltételei
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 tevékenységének egyik mozgatója.
3. témakör: Az élővilág evolúciója és a jelenkori bioszféra (13 óra)
Belépő tevékenységformák: Önálló tájékozódás az élővilág természetes rendszerében, annak
elfogadása, hogy a fejlődéstörténeti rendszer a természetes rendszer. Az ember elhelyezése a
földi élővilág rendszerében. A legfontosabb evolúciós események időrendjének áttekintése.
Annak tudatosulása, hogy az ember evolúciója során kialakult eltérések nem értékükben
különböznek; a biológiai és kulturális örökség az emberiség közös kincse, amelyhez minden
embercsoport hozzájárult.
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Tananyag
Az evolúció alapjai és bizonyítékai (3 óra)
Az evolúció folyamata (6 óra)
Az ember evolúciója (4 óra)
Új anyag feldolgozására 9 óra
Ismétlésre, számonkérésre 4 óra
A továbbhaladás feltételei
Önálló tájékozódás az élővilág természetes rendszerében,
fejlődéstörténeti rendszer a természetes rendszer. Az ember
rendszerében. Lássák be, hogy egyes emberi tevékenységek a
mértékben változtatják, illetve a változásokat olyan mértékben
nem képes követni.

annak elfogadása, hogy a
elhelyezése a földi élővilág
földi környezetet szélsőséges
felgyorsítja, amit az evolúció

4. 5. 6. témakör: A populációk és az életközösségek (18 óra)
Belépő tevékenységformák: 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. A lakóhelyi környezet tipikus
társulásainak ismerete, fajismeret. A rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus
információhordozók önálló használata a biológiai környezet minél többoldalú, és minél
részletesebb megismeréséhez. A bioszférát, a földi környezetet veszélyeztető jelenségek
felismerése, környezetkímélő társadalmi-gazdasági stratégiák, alternatívák megnevezése.
Annak belátása, hogy csak az egyének és a közösségek tudatos környezetkímélő magatartása
akadályozhatja meg az olyan emberi tevékenységeket, amelyek a földi környezetet
szélsőséges mértékben változtatják meg, illetve a változásokat olyan mértékben felgyorsítják,
amit az evolúció nem képes követni.
Tananyag
Az élettelen környezeti tényezők és azok változásai (4 óra)
Ökológiai rendszerek (8 óra)
Föld, mint ökoszisztéma (4 óra)
A bioszféra jelene és jövője (2 óra)
Új anyag feldolgozására 15 óra
Ismétlésre, számonkérésre 3 óra
A továbbhaladás feltételei
Lássák meg az összefüggést a környezetükben előforduló élőlények életmódja és a környezet
napi, illetve évi változása között. 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. Tudjanak érvelni a természetvédelmi
területek fontossága mellett és a környezetszennyező, környezetpusztító magatartás ellen.
Legyenek képesek táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőit vázlatosan
ábrázolni, az ilyen ábrákat értelmezni. Igényeljék, hogy biológiai környezetüket minél több
oldalról, és minél részletesebben megismerjék, használjanak ehhez ismeretterjesztő
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folyóiratokat, könyveket, határozókat és egyéb információhordozókat. Legyenek képesek
egyszerűbb biológiai problémákat önállóan megoldani.
Biológiai tanulmányok összefoglalása 3 óra

TANMENETEK
Tanmenet 10. évfolyam részére
(évi 55 óra) – Oláh: Biológia 10.
Vírusok, prokarióták, eukarióta egysejtűek (8 óra)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

óra Élő rendszerek
óra Rendszerezés
óra Evolúció
óra Vírusok
óra Prokarióták
óra Élőlények fő csoportjai
óra Eukarióta egysejtűek
óra Első számonkérés

Az állatok teste és életműködései (20 óra)
Rendszertani sorrendben a gerinctelenek életműködései (8 óra)
9. óra Szivacsok
10. óra Csalánzók
11. óra Laposférgek
12. óra Gyűrűsférgek
13. óra Puhatestűek
14. óra Ízeltlábúak 1.
15. óra Ízeltlábúak 2.
16. óra Második számonkérés
Rendszertani sorrendben a gerincesek életműködései (12 óra)
17. óra Tüskésbőrűek előgerinchúrosok, fejgerinchúrosok
18. óra Halak
19. óra Kétéltűek
20. óra Kétéltűek
21. óra Hüllők
22. óra Hüllők
23. óra Madarak
24. óra Madarak
25. óra Emlősök
26. óra Emlősök
27. óra Állatok szövetei
28. óra Harmadik számonkérés
A gombák teste és életműködései (2 óra)
29. óra Gombák.
30. óra Gombák, zuzmók.
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Növények teste és életműködései (17 óra)
A növények rendszerezése, szövetei (9 óra)
31. óra Moszatok
32. óra Mohák
33. óra Harasztok
34. óra Negyedik számonkérés
35. óra Nyitvatermők 1.
36. óra Nyitvatermők 2.
37. óra Zárvatermők 2.
38. óra A növények szövetei
39. óra Ötödik számonkérés
Növények szervei és életműködései (8 óra)
40. óra Gyökér
41. óra Szár
42. óra Levél
43. óra Virág
44. óra Mag és termés
45. óra A növények anyagcseréje
46. óra A növények egyedfejlődése.
47. óra Hatodik számonkérés
Az állatok viselkedése (5 óra)
48. óra Az etológia alapfogalmai
49. óra Önfenntartó viselkedések
50. óra Társas viselkedések
51. óra Szaporodási viselkedések
52. óra Hetedik számonkérés
53. óra Növényhatározás
54. óra Növényhatározás
55. óra Év végi összefoglalás
Tanmenet 11. évfolyam részére
(évi 74 óra) – Oláh: Biológia 11.
A sejtek felépítése és anyagcseréje (30 óra)
A sejtek felépítése, biokémia (8 óra)
1. óra A tavalyi anyag ismétlése
2. óra Szervetlen vegyületek
3. óra Lipidek
4. óra Szénhidrátok
5. óra Fehérjék
6. óra Nukleinsavak
7. óra Összefoglalás
8. óra Első számonkérés
A sejtek anyagcsere-folyamatai, biokémia (8 óra)
9. óra Anyagcsere-típusok
10. óra Az anyagcsere áttekintése
11. óra Lebontó folyamatok 1.
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12. óra Lebontó folyamatok 2.
13. óra Felépítő folyamatok 1.
14. óra Felépítő folyamatok 2.
15. óra Összefoglalás
16. óra Második számonkérés
A sejtek felépítése és anyagcsere-folyamatai, sejtalkotók (8 óra)
17. óra Sejtmembrán
18. óra Sejtplazma
19. óra Mitokondrium és színtest
20. óra Sejtmag
21. óra Speciális működésű sejtek
22. óra Szövetek
23. óra Összefoglalás
24. óra Harmadik számonkérés
A szaporodás és öröklődés sejttani alapjai (6 óra)
25. óra Az örökítő anyag állandósága – mitózis
26. óra Az örökítő anyag megváltozása – mutáció
27. óra Az örökítő anyag újrakombinálódása – meiózis
28. óra Genetikai károsodások, példák, környezetvédelem
29. óra Összefoglalás
30. óra Negyedik számonkérés
Az ember önfenntartó életműködései és ezek szabályozása (44 óra)
Az önfenntartó működések áttekintése (1 óra)
31. óra A szervrendszerek szerepe a homeosztázis fenntartásában
A bőr és a mozgás (6 óra)
32. óra Kültakaró 1.
33. óra Kültakaró 2.
34. óra Mozgás 1.
35. óra Mozgás 2
36. óra Összefoglalás
37. óra Ötödik számonkérés
A táplálkozás (3 óra)
38. óra Táplálkozás 1.
39. óra Táplálkozás 2.
40. óra Táplálkozás 3.
A légzés (2 óra)
41. óra Légzés 1.
42. óra Légzés 2.
A keringési rendszer (3 óra)
43. óra Keringés 1.
44. óra Keringés 2.
45. óra Keringés 3.
Az immunitás (1 óra)
46. óra Immunrendszer
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A kiválasztás (4 óra)
47. óra Kiválasztás 1.
48. óra Kiválasztás 2.
49. óra Összefoglalás
50. óra Hatodik számonkérés
Az ember szaporodása (3 óra)
51. óra Szaporodás 1.
52. óra Szaporodás 2.
53. óra Szaporodás 3.
Az ember egyedfejlődése (2 óra)
54. óra Egyedfejlődés 1.
55. óra Egyedfejlődés 2.
Az idegi és hormonális szabályozás (16 óra)
56. óra Hormonrendszer
57. óra Hormonrendszer
58. óra Hormonrendszer
59. óra Összefoglalás
60. óra Hetedik számonkérés
61. óra Érzékszervek
62. óra Érzékszervek
63. óra Érzékszervek
64. óra Idegrendszer
65. óra Idegrendszer
66. óra Idegrendszer
67. óra Idegrendszer
68. óra Idegrendszer
69. óra A szervrendszerek kapcsolatai
70. óra Összefoglalás
71. óra Nyolcadik számonkérés
72. óra Év végi összefoglalás
73. óra Év végi összefoglalás
74. óra Év végi összefoglalás
Tanmenet 12. évfolyam részére
(évi 64 óra) – Oláh: Biológia 12
Az öröklődés (30 óra)
Molekuláris genetika, Mendeli genetika (20 óra)
1. Genetikai alapfogalmak, Mendel törvények I-II.
2. Kétgénes öröklés, Mendel törvények III.
3. Allélkölcsönhatások, domináns-recesszív öröklés
4. Allélkölcsönhatások, intermedier öröklés
5. Allélkölcsönhatások, kodomináns öröklés
6. Gyakorlás, mindennapi példák
7. Információ áramlás, genetikai kód
8. Fehérjeszintézis
9. Sejtciklus, mitózis
10. Meiozis
11. Kapcsolt öröklődés
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12. Ivarhoz kapcsolt öröklődés
13. Gyakorlás, mindennapi példák
14. Gyakorlás, mindennapi példák
15. Génkölcsönhatások
16. Mennyiségi jellegek öröklése
17. Gyakorlás, mindennapi példák
18. Mutáció
19. Összefoglalás
20. Első témazáró
A populációk tulajdonságai és változásai (10 óra)
21. A populáció jellemzői
22. Genetikai egyensúly
23. Adaptív evolúció
24. Nem adaptív evolúció
25. Természetes szelekció
26. Gyakorlás, mindennapi példák
27. Gyakorlás, mindennapi példák
28. Gyakorlás, mindennapi példák
29. Összefoglalás
30. Második témazáró
Az élővilág evolúciója és a jelenkori bioszféra (13 óra)
Az evolúció alapjai és bizonyítékai (3 óra)
31. Az evolúció bizonyítékai
32. Gyakorlás, példák keresése
33. A 9. évfolyam anyagának ismétlése
Az evolúció folyamata (6 óra)
34. Az élővilág evolúciójának kezdetei
35. Az óidő
36. A középidő
37. Az újidő
38. Összefoglalás
39. Harmadik témazáró
Az ember evolúciója (4 óra)
40. Az ember evolúciója
41. Az ember evolúciója
42. Összefoglalás
43. Negyedik témazáró
A populációk és az életközösségek (18 óra)
Az élettelen környezeti tényezők és azok változásai (4 óra)
44. Az élőlények környezete
45. A fény és a hő
46. A víz és a levegő
47. A talaj
Ökológiai rendszerek (8 óra)
48. Populációk és populációk kölcsönhatásai
49. Az ökoszisztéma(anyag- energiaforgalom)
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50. A társulások mint ökoszisztémák
51. A társulások mint ökoszisztémák
52. Az ember hatása az ökológiai rendszerekre
53. Környezetvédelem
54. Összefoglalás
55. Ötödik témazáró
A Föld mint ökoszisztéma(4 óra)
56. A Föld mint ökoszisztéma(Forró övezet)
57. A Föld mint ökoszisztéma(Mérsékelt övezet)
58. A Föld mint ökoszisztéma(Hideg övezet)
59. Összefoglalás
A bioszféra jelene és jövője (2 óra)
60. Humánökológia, hulladékgazdálkodás
61. A fejlődés alternatív lehetőségei, a bioszféra jövője
62. Biológiai tanulmányok összefoglalása
63. Biológiai tanulmányok összefoglalása
64. Biológiai tanulmányok összefoglalása
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ÉNEK-ZENE
Helyi tanterve
9-10. 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.
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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
 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,
klasszikus 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.

9. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységek

Tartalmak

Éneklés
Önálló népdaltanulás kottakép alapján
Autentikus előadásra való törekvés (különösen a
magyar népdal világában)
Énekes (esetleg hangszeres) közreműködés
csoportos zenei előadásban
Többszólamú művek (vegyeskari is) csoportos
éneklése

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
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Csoportos és egyéni éneklés hangszerkísérettel a
tanult zenetörténeti korból
Zenei karakterek, stílusjegyek kifejezése, tanári
vezénylés alapján

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

dal)
Reneszánsz/barokk/klasszikus témák, énekes
szemelvényekénekes művek
Barokk zeneművek, énekes szemelvények
Klasszikus dalok, zeneművek témái
Népzenei felvételek
Magyar és európai zeneirodalmi alkotások a
XVIII. század végéig
A tanult zenetörténeti korok jellemzői, műfajai,
stílusjegyei

Improvizáció
Szekvencia készítése megadott alapmotívumra. Dallammodellként: az énekelt és meghallgatott
Műzenei és ún. népdalperiódus rögtönzése zenei anyag tartalmai (dallammotívumok:
megadott dallamsorral, majd önállóan
műzenei 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
basszuskulcs 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
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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)
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.
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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
Elemzési feladat (hangnem, forma, szerkesztésmód stb.) önálló megoldása tanult zenemű
kottaképe alapján.
Énekes- és zenekari partitúrák értelmezése
Dúr és moll

10. 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,

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
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képanyaggyűjtés;
videó,
oktatóanyagok használata

CD,

egyéb

Improvizáció
Aszimmetrikus
Ritmus rögtönzése - a tanult ütemformákban

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

A XIX. és XX.századi zene énekelt
Zenei olvasás – írás
Aszimmetrikus ütemű ritmus és dallampéldák meghallgatott zenei példáinak anyaga
megszólaltatása kottaképről.
Könnyebb aszimmetrikus ritmusok és egyszerű
dallamok lejegyzése emlékezetből 2#-2b-ig

és

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
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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.
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
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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)
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

9. ÉVFOLYAM
Heti óraszám:1 óra
Ismerkedés, rendszerező ismétlés
1. Éneklés, tájékozódás a zenei ízlésről
2. Dinamika és tempójelzések
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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
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

10. 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
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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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TESTNEVELÉS
Helyi tanterve
9-12. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves
részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok; sportági
tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet
egészségfejlesztő tényezőinek együttes hatásával járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az
egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ismerjék
motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának
módját, a mozgásos játék, a verseny örömét, és igényeljék azt. Becsüljék meg társaik
teljesítményét, sajátítsák el az elvárható mozgáskultúrát, ismerjék a testnevelés és sport
egészségügyi és prevenciós értékeit. Váljon a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk
részévé.
Az egészséggel kapcsolatos feladatok
Az ellenálló képesség és az edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások ellensúlyozása.
Értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek és önállóan hajtsanak végre relaxációs
gyakorlatokat.
A mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok
A kondicionális és koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz
igazított fejlesztése. Mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása. A játék- és
sporttevékenységekhez
és
azok
űzéséhez
kapcsolódó
ismeretek
bővítése.
Mozgáskommunikáció.
Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása
Sportágak elsajátítása, törekvés teljesítményre, kollektív sikerélmény, a tevékenység öröme.
Értékes személyiségvonások fejlesztése. Kudarctűrés, a nehézségek leküzdése, kitartás, a
monotónia tűrése, környezetkímélő magatartás.
Fejlesztési követelmények
A testnevelés céljaként megfogalmazott alapvető követelmény minden tanuló számára, hogy
az alkalmazás szintjén rendszeresen műveljék mindazon tanult tevékenységformákat,
amelyről tudják, hogy az egészség megőrzésében meghatározó szerepe van. Egyszerűbben
fogalmazva: rendszeresen végezzenek testedzést.
A mozgáskultúra fejlesztése érdekében állandóan növeljék motorikus képességeik színvonalát
(erő, gyorsaság, állóképesség), hogy lehetővé váljon az atlétika, torna, sportjátékok,
küzdősportok, úszás ismereteinek elsajátítása a teljesítő képes tudás szintjén.
Alakuljon ki a tanulókban a cselekvésbiztonság érzése, amely a mozgáskultúra
eredményeként hozzájárul ahhoz, hogy a rendszeres fizikai aktivitás beépüljön életvitelükbe.
Alakuljon ki a tanulókban a mozgásos tevékenységformák hátterében lévő fizikai, biológiai,
pedagógiai elvek megismerésének és értelmezésének szükséglete. Ismerjék a sporttörténet
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legfontosabb eseményeit, a világszínvonalon teljesítő versenyzőket, érdeklődjenek a magyar
és a nemzetközi sportélet eseményei iránt.

9. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 74
Belépő tevékenységformák
A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata.
Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. A kondicionális képességeknek a
tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a választott
futások, dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása. A torna mozgásanyagában lévő
választott szergyakorlatok, elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok
űzése egyszerű szabályok szerint, törekvés az összjátékra. A természetben űzhető sportágak
közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása. Küzdőfeladatok és játékok elsajátítása.
Folyamatos úszás. Birkózás, úszás az úszni nem tudók számára, aerobic.
Rendgyakorlatok
Menet megindítása és megállítása. Helyben járásból átmenet lépésbe. Menetsebesség és a
lépéshossz változtatása járás közben. Alakzatok kialakítása. Sorakozó különböző
alakzatokban. Testfordulatok helyben.
Előkészítés, alapozás, prevenció
Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabad, illetve
szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. Kéziszer-gyakorlatok. A biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika.
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális, témakörtől függő
(cél)gyakorlatok. Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel. Dzsoggolás, szkippelés helyben,
haladással, kifutással. Keresztezőfutás, futás hátrafelé. Szökdelő-, ugróiskola:
galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és pároskarú lendítéssel. Szökdelések
egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futó-ugró lépések. Sorozatugrások helyből
indulva és 3-4 lépés után. Fel- és leugrások zsámolyra, 3-4-5 részes szekrényre, átugrások az
előbbi szereken egy, illetve páros lábon súlyterheléssel is. Ugrókötél gyakorlatok.
Dobóiskola: hajítások, lökések, vetések különböző állásokból, helyzetekből medicinlabdával,
súlygolyóval, egyéb szerekkel. Forgatás, ívképzés helyből dobásokkal. A láb emelő, forgató
mozgását hangsúlyozó dobások. Célbadobások. (A dobásokat, mindkét oldalról végeztessük.).
Futások: Állórajtok, térdelőrajt, rajtversenyek 20-30
m távon. Fokozófutás, iramfutás.
Gyorsfutás 60-100 m-en. Futóversenyek. Tartós futás.
Ugrások: Magasugrás: 3-5 lépés nekifutással ugrások léc felett, különböző irányból történő
indulással és ugrás feladatai. Az egyes ugrástechnikák (lépő, guruló, hasmánt, flop)
megismertetése. A választott ugrástechnikában a megfelelő felugrás (kar-láblendítés,
elrugaszkodás), légmunka, a talajra érkezés kialakítása. Magasugróversenyek. Távolugrás:
guggoló és homorító technikával ugrás. Az elugrás biztosítása erőteljes elrugaszkodással, a
kar- és láblendítés fokozásával. Távolugróversenyek.
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Dobások: Kislabdahajítás: távolba helyből és nekifutással, ívképzésre törekvéssel, 3 lépéses
dobóritmus kialakításával. Dobóversenyek, célbadobás. Súlylökés: fiúk 4-5 kg-os, lányok 3-4
kg-os súlygolyóval. A lökő mozdulat kialakítása, lökések helyből, járásból, elfordulással.
Oldalfelállásból súlylökés. Súlylökőversenyek.
Torna jellegű feladatmegoldások
A vállöv, valamint a csípőízület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású, a láb
elugró, a hasizom, a törzsizom a kar húzó-, a váll támasztóerejét növelő szabad-, kéziszer- és
szergyakorlatok, különböző testhelyzetekben (támasz, függés, vegyes helyzetek) végzett
gyakorlatok.
Szergyakorlatok
Talaj: Gurulóátfordulás sorozatban előre-hátra különböző kiinduló helyzetekből, különböző
befejező helyzetekbe. Emelés fejállásba, gurulás előre állásba. Fellendülés kézállásba.
Kézenátfordulás oldalt mindkét irányba. Mérlegállás. Összefüggő gyakorlatok.
Szekrényugrás: Fiúk: hosszában (4-5 rész) gurulóátfordulás, felguggolás, leterpesztés,
terpeszátugrás. Lányok: széltében (3-4rész) guggoló átugrás, hosszában gurulóátfordulás.
Korlát (fiúk): Támasz. Támaszban haladás előre-hátra. Karhajlítás-nyújtás. Alaplendület
támaszban. Ugrás felkarfüggésbe és lendület előre terpeszülésbe. Terpeszülésből
gurulóátfordulás terpeszülésbe. Kanyarlati leugrás. Terpeszpedzés, alaplendület. Összefüggő
gyakorlat.
Gyűrű (fiúk): Függésben alaplendület. Lendület előre zsugorfüggésbe. Lebegőfüggés. Emelés
lefüggésbe. Zsugorfüggésből emelés lefüggésbe. Ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás.
Függésben lendület hátra, homorított leugrás. Támaszkísérletek. Összefüggő gyakorlatok.
Gerenda (lányok): Járás előre-oldalt-hátra. Különböző testhelyzetek: állások, térdelés,
guggolás, fekvőtámasz, fekvések stb. Átmenetek egyik testhelyzetből a másikba. Felugrás
mellső oldalállásból egy láb átlendítésével és 90 fokos fordulattal lovaglóülésbe. Leugrás:
függőleges repülés. Összefüggő gyakorlatok.
Ritmikus gimnasztika (lányok): A ritmikus gimnasztika legalapvetőbb elemei (törekedve a
végrehajtás pontosságára), járások, fordulatok, átugrások, testhelyzetek,
ívestartások.
Törekvés együttmozgásra a zenével. Egyszerű feladatok ugrókötéllel és labdával.
Testnevelési és sportjátékok
Összetett, csoportos váltóversenyek labdával, labdavezetéssel, különböző átadásokkal.
Akadályversenyek sportági feladatok beiktatásával. Labdás csapatjátékok.
Kézilabda
A védőjátékos mozgása. Védekezés egy és két zavaró játékossal, védők helyezkedése a
kijelölt területeken. Támadás 5+1 és 4+2-es felállás ellen. A védelem fellazítása, betörés,
kapura lövés. Egykezes átadás mozgás közben. Különböző magasságokból érkező labda
elfogása. Kapura lövés legfeljebb egy labdaleütéssel. Játékhelyzetekben emberfölény
kihasználása 2:1, 3:2, 4:3 elleni helyzetek esetében.
Kosárlabda
Az emberfogásos védekezés alapelvei: védővonal, védőtávolság, hátrahelyezkedés. Védőtől
való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram- és irányváltoztatással. Alapmozgások
labda nélkül és labdával megindulás,megállás; sarkazás, irányváltoztatás. Egy- és kétkezes
átadások. Kosárra dobások állóhelyből, labdavezetésből fektetett dobás. Játékhelyzetek: 1:1,
2:1 elleni támadás és védekezés. Ötletjáték két kosárra.
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Labdarúgás
Laza emberfogás posztok szerint. A védőjátékos helyezkedése. Szabadulása védőtől gyors
elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái. Labdavezetés belsővel. Fejelés.
Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék.
Röplabda
Játék kosár-, illetve alkarérintéssel 1:1 ellen csökkentett területen. Játék 9x9 m-es pályán,
alkar- és kosárérintéssel. Nyitás alsó vagy felső nyitással.
Természetben űzhető sportok
Az iskola földrajzi helyzetétől függően a téli sporttevékenységek (korcsolya, sí, szánkó)
gyakorlása az időjárástól meghatározott mértékben. Tájékozódási futás, kerékpározás terepen,
gördeszka, görkorcsolya stb. (amire lehetőség van).
Önvédelmi és küzdősportok
Küzdőfeladatok és –játékok párokban különböző testhelyzetekben. Küzdőgyakorlatok
labdával. Emelések, hordások különböző testhelyzetekben. Birkózás állásban, fogáskeresés.
Alapvető fogásmódok. Grundbirkózó versenyek.
Úszás
Választás szerint két úszásnem.
Fogalmak
Kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági tevékenységek
kapcsán megismerhető fogalmak: támaszhelyzet, ívképzés, gyorsulás. Sportági verseny- és
játékszabályok.
A továbbhaladás feltételei
Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása
utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális
képességek szintjének javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, főleg a technikai
végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken
segítségadás mellett. Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Aktív részvétel egy
természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a küzdőjátékokban és feladatokban.
Folyamatos úszás 25 méteren.

10. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 74
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Különböző sebességű
járások, futások, átmenetek végrehajtása. Sokféle gimnasztikai alapforma, illetve
kéziszergyakorlat ismerete, 2-3 alapforma alkalmazása. A helyes testtartást javító gyakorlatok
használata. A kondicionális képességeknek (különösen az erő és az állóképesség) a tanulók
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kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a futások, dobások és
ugrások választott technikáinak gyakorlása; javítása, törekvés a mérhető teljesítmények
növelésére. A torna választott szerein elemkapcsolatok önálló összeállítása, törekvés pontos
végrehajtásra. A választott sportjátékokban a tanult technikai elemek tudatos alkalmazása, a
játékszabályok ismerete. A természetben űzhető sportágak közül lehetőség szerint legalább
egynek a gyakorlása. Küzdősportok technikai elemeinek gyakorlása. Folyamatos úszás
mindkét választott úszásnemben Ritmikus gimnasztika.
Rendgyakorlatok
Sorakozás különböző alakzatokban. Figurális menetek, futások. Fejlődések, szakadozások.
Menetsebesség és a lépéshossz változtatása. Helyben járás, helyben futás. Átmenet járásból
futásba és vissza. A tanulók tudatos; fegyelmezett magatartásának kialakítása.
Előkészítés, alapozás, prevenció
Gimnasztika: a 9. évfolyam előírása szerint. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító
gyakorlatok. Zenés gimnasztika.
Atlétika
Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális témakörtől függő
(cél)gyakorlatok. Futóiskola, szökdelő-ugróiskola, dobóiskola. A 9. évfolyam anyagának
végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám). Szerek fokozottabb
használata.
Futások: Gyorsfutás 60-100 m-es távon. Rajtgyakorlatok, álló-térdelőrajt, rajtversenyek.
Fokozó futás, iramfutás. Tartós futások.
Ugrások: Magasugrás: 5-7 lépés nekifutással, választott technikával. A végrehajtás (technika)
javítása, különös tekintettel a kitámasztásra, felugrásra és a légmunkára.
Magasugróversenvek. Távolugrás: Nekifutással guggoló vagy homorító technikával, az
elugrás után kifejezett sodródással. Távolugróversenyek.
Dobások: Kislabdahajítás: a labda hosszú úton történő gyorsítása. 5 lépéses, majd
lendületszerzéssel való dobóritmus kialakítása. Ívképzés. Dobóversenyek. Súlylökés: háttal
felállásból becsúszással (fiúk 4-5
kg-os, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval). Előfeszített
helyzet kialakítása, kétlábtámaszos helyzet. Súlylökő versenyek.
Torna jellegű feladatmegoldások
A 9. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám) történő
végrehajtása, a kéziszerek, illetve a szerek fokozottabb és tudatosabb felhasználásával.
Szergyakorlatok
Talaj: Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre állásba. Kézenátfordulás oldalt
(mindkét oldalra). Fejen- és kézenátfordulás. Repülő gurulóátfordulás. Összefüggő
talajgyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemekből. Összekötő elemekként a fiúk a
gimnasztika, a lányok a ritmikus gimnasztika elemeit használják.
Szekrényugrás: Fiúk: hosszában (4-5 rész) terpeszátugrás, guggolóátugrás. Lányok:
hosszában (4-5 rész) felguggolás leterpesztés, keresztben (4-5 rész) zsugorkanyarlati átugrás
mindkét oldalra.
Korlát (fiúk): Felkarfüggés. Alaplendület felkarfüggésben. Felkarfüggésben lendület,
fellendülés előre támasz terpeszülésbe. Támaszban lendület, vetődési leugrás. Összefüggő
gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával.
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Gyűrű (fiúk): Vállátfordulás előre. Függésben lendület előre, terpeszleugrás hátra.
Hátsómérleg-kísérletek. Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek
felhasználásával.
Gerenda (lányok): Érintőjárás, hintajárás, hármas lépés, 180 fokos fordulat két lábon állásban,
guggolásban. Különböző állások és testhelyzetek. Felugrás mellső oldalállásból egy
lábátlendítéssel oldalülőtámaszba egy combon. Leugrás, függőleges repülés különböző
feladatokkal. Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával.
Ritmikus gimnasztika (lányok): Íves és nyújtott kartartások variációi. Törzsdöntés fokozatai,
törzsívek előre és hátra. Lábemelések, láblendítések, fordulatok, futó fordulat egy lábon,
keringőlépés. Átugrások egyik lábról a másikra.
Testnevelési és sportjátékok
A 9. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam,
ismétlésszám). A 9. évfolyamon választott sportjáték anyagát kell feldolgozni.
Kézilabda
Támadásban a védelem széthúzása gyors adogatással, lövőcselekkel, résekre helyezkedés,
kapott labdával betörés; kapura lövés. Büntető dobás. Egyszerű lövő- és átadáscselek.
Labdavezetés. Kapuralövés futásból és felugrásból. Védekezésben törekvés az
együttmozgásra.
Kosárlabda
A 9. évfolyam előírásai szerinti emberfogásos védekezés. Az 1:1, 2:2 elleni játékban
betörések, befutások, dobások kialakítása. Átadások: pattintott, egykezes alsóátadás.
Labdavezetés irányváltoztatással. Fektetett dobás futás közben átvett labdával. Játék
osztogatóval és kézkosárra.
Labdarúgás
Támadások a támadás súlypontjának változtatásával rövid és hosszú átadásokkal.
Labdavezetés közben irányváltoztatás és megállás a védőtől való szabadulás szándékával.
Belső csüdrúgás. Védők váltása kijátszás esetén.
Röplabda
Pattintó alkar- vagy kosárérintés. Magasívű feladás kosárérintéssel a háló melletti
társnak.
Ütőmozdulattal átütés a talajról, illetve felugrásból, vagy leütés felugrásból. Egyéni sánc.
Alsó- vagy felsőnyitás. Mini röplabda 6x6 méteres pályán 3:3 ellen. A pontos hozzáállás
kialakítása. Röplabdajáték.
Természetben űzhető sportok
A helyi lehetőségektől és az időjárástól függően szánkózás, korcsolyázás, sízés,
jégkorongozás és képességfejlesztő gyakorlatok. Tájékozódási futás: térképismeret.
Gördeszka, görkorcsolya stb.
Önvédelmi és küzdősportok
Küzdőjátékot: párokban és csoportosan. Küzdőjátékok szerekkel (bot, medicinlabda stb.),
versenyek. Birkózás (fiúk): Fogások térdelésben, hidalás, kimozdítás fekvésből. Páros
küzdelmek.
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Úszás
A 9. évfolyamon választott úszásnemek magasabb szintű végrehajtása.
Fogalmak
Előfeszített helyzet, kétlábtámaszos helyzet, ívhelyzet, a dobószámoknál használt végrehajtási
formák a szerek elengedése előtt a jobb teljesítmény érdekében.
A továbbhaladás feltételei
Kéziszergyakorlatok végrehajtása utasításra, önálló szabadgyakorlat tervezése és
végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek
szintjének megtartása, illetve javulása, javulás a mérhető atlétikai teljesítményekben, a
technikai végrehajtás tökéletesítése. A választott szereken elemkapcsolatok önálló
végrehajtása. Aktív részvétel a választott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Aktív
részvétel egy természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a küzdő sportokban.
Folyamatos úszás két úszásnemben 25 méteren.

11. ÉVFOLYTAM
Évi óraszám: 74
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez, valamint az ünnepségek (iskolai, sport, torna) lebonyolításához
szükséges vezényszavak alakzatok, vonulások pontos alkalmazása. Szabadgyakorlatok és
szabadgyakorlati alapformájú kéziszer, társas és szergyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma,
8-16 ütem). A helyes testtartást javító a gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális
képességeknek (az erő, az állóképesség és a gyorsaság) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított
fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint stabilizálása, a mérhető
teljesítmények növelése. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 3-4 elemből álló
gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban (legalább kettőben) a
tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret.
Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban. Küzdősportokban a páros küzdelmek
során a tanult technikai elemek gyakorlása. Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben
törekedve a távolság növelésre. Fiúknak új feladat szertornában a nyújtó gyakorlat. Új
sporttevékenység: a fiúknak dzsúdó, lányoknak aikidó mint önvédelmi sportág.
Rendgyakorlatok
A menet irányának változtatása egyes, kettes stb. oszlopban, járás közben. Testfordulatok
járás közben. Fejlődések, szakadozások járás közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztező
ellenvonulások járás közben.
Előkészítés, alapozás, prevenció
A 10. évfolyam előírásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütemű gyakorlatok
alkalmazásával. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika.
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Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális cél- és képességfejlesztő
gyakorlatok.
Erőfejlesztő gyakorlatok:
 Láberő: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások, szerrel,
szereken és lépcsőn egy, illetve páros lábon.
 Karerő: kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés.
 A törzsizomzatot erősítő gyakorlatok: szerek és kéziszerek felhasználásával has-,
hát- es oldalizom-erősítő gyakorlatok.
 Gyorsaság fejlesztése: a tanult mozgásanyag végrehajtásában gyorsaságra való
törekvés (pl. dobások, lökések). Rajtgyakorlatok, időre történő futások,
felmászások; átbújások stb.
 Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés szakaszos változtatásával az erőt,
gyorsaságot fejlesztő gyakorlatok. Közepes iramú futás, egyenletes ritmusra
törekvés. Résztávok futása, 100-150 m pihenőkkel való ismételt lefutása.
Hosszabb távon a futás és gyaloglás arányának kialakítása, a gyaloglás arányának
fokozatos csökkentése; a táv folyamatos lefutása. Javasolható a távolság vagy az
időtartam meghatározása.
Futások: Gyorsfutás 60-100 m-es távon. Rajtversenyek álló és térdelő rajttal 30 m-es távon.
Fokozófutás, iramfutás.
Ugrások: Magasugrás: a választott technikával. A választott ugrástechnikában a felugrás
gyorsítása a kar- és láblendítés pontosabb összekapcsolása a felugrással.
Magasugróversenyek. Távolugrás: a választott technikával. A nekifutás távolságának
kimérése tapasztalat alapján, segédvonal alkalmazása. A kar- és láblendítés fokozottabb
összekapcsolása az elugrással. Távolugróversenyek.
Dobások: Kislabdahajítás: néhány lépésből, majd kimért nekifutásból a gerelyhajításnak
megfelelő végrehajtásra törekvés. Dobóversenyek.
Súlylökés: Háttal felállásból becsúszással, a szer minél hosszabb úton történő gyorsítása.
Súlylökő versenyek.
Torna jellegű feladatmegoldások
A vállöv, valamint a csípőízület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású
gyakorlatok, passzív lazító gyakorlatok alkalmazása társ segítségével. Az egyes nehezebb
elemek elsajátítását biztosító speciális erősítő, lazító jellegű és célgimnasztikai, valamint
rávezető gyakorlatok alkalmazása.
Szergyakorlatok
Talaj: Ülésből gurulás hátra kézállás felé. Befejező helyzetek.
Fellendülés
kézállásba.
Fejbillenés, fejenátfordulás. Összefüggő gyakorlatok.
Szekrényugrás: Fiúk: hosszában (5 rész) felguggolás, fejenátfordulás. Lányok: széltében (5
rész) guggolóátugrás, hosszában (4 rész) felguggolás, fejenátfordulás.
Korlát (fiúk): Támaszban: lendület hátra, fellendülés
felkarállásba.
Felkarfüggésben
lendület hátra: támaszba lendülés hátul. Támaszban lendület előre,
vetődés 90 fokos
fordulattal állásba. Összefüggő gyakorlat.
Nyújtó (fiúk): Lendületvétel. Alaplendület kelepfelhúzódástámaszba.
Kelepforgás
hátra.
Alugrás. Ismert gyakorlatelemek
összekapcsolása. Összefüggő gyakorlat.
Gyűrű (fiúk): Húzódás-tolódás támaszba. A 9-10. évfolyam anyagának gyakorlása.
Összefüggő gyakorlat.
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Gerenda (lányok): Felugrás oldal-guggolótámaszba. Keringőjárás. Felugrással lábtartás csere.
Gurulóátfordulás előre. Futólépések. Összefüggő gyakorlat.
Ritmikus
gimnasztika
(lányok):
Törzsívek
állásban.
Támadó-,
védőállások.
Galoppszökdelések. Szökkenő hármaslépés. Keringőlépés hátrafelé. 180-360 fokos
fordulatok. Egyszerű elemek végrehajtása karikával és labdával. Összefüggő gyakorlat.
Testnevelési és sportjátékok
A 10. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása. A 9. évfolyamon választott sportjáték
anyagát kell feldolgozni.
Kézilabda
A támadójátékosok helytartásával széles vonalú támadás. Betörés a védelemből kilépő,
védőtől üresen hagyott területre. Kapura lövés
felugrással labdavezetésből és kapott
labdával.
Kosárlabda
A 9. évfolyamon tanult módon emberfogásos védekezés. Laza és szoros emberfogás. 2:2, 3:3
elleni játék, adogatások, labdavezetés és dobások védővel szemben. Tempódobás. Játék egy
és két kosárra.
Labdarúgás
Földről felpattanó labda toppolása a lábfej belső részével, helyben és mozgás közben. A labda
elhúzása állóhelyben ráfutó társ elől. Játék kispályán.
Röplabda
Leütés sánc nélkül, illetve kettős sánc alkalmazásával. Leütés védése alkarérintéssel. Mini
röplabda. a 10. évfolyam anyaga szerint. Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó
mozgásra támadásban és védekezésben is.
Természetben űzhető sportok
A 10. évfolyamon leírtak szerint.
Önvédelmi és küzdősportok
Hidalás kéztámasz nélkül, hídban végzett fordulatok, hídba érkezés, kijövetel a hídból
különböző gyakorlatokkal.
Birkózás: A 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem.
Dzsúdó: Alapvető gyakorlatok: esések, gurulások.
Úszás
Az előző, már tanult két úszásnemen túl újabb úszásnem választása és gyakorlása.
Fogalmak
Nyújtó, mint új tornaszer és az itt végezhető gyakorlatok: kelepfelhúzódás, kelepforgás.
Dzsúdó, mint önvédelmi sportág.
A továbbhaladás feltételei
Az ünnepségeken használt alakzatok és vonulások felvétele a vezényszavaknak megfelelően.
Nyolc ütemű két alapformát tartalmazó kéziszer- és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra,
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4-8 ütemű szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása, a testtartást
javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása,
illetve javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás
stabilizálása. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett.
Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy
természetben űzhető sportágban. Részvétel a páros küzdelmekben. Folyamatos úszás két
úszásnemben legalább 25 méteren.

12. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 64
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez, valamint a rendezvények lebonyolításához szükséges vezényszavak,
alakzatok, vonulások alkalmazása. A szabadgyakorlati alapformájú gimnasztikai kéziszer-,
társas, pad-, bordásfal-gyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes
testtartást javító gyakorlatok önálló használata. A kondicionális képességek fejlesztése. Az
atlétikai mozgásanyag stabil végrehajtása, versenyzés. Tornában a választott szergyakorlatok
esetében 3-4 elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott. sportjátékokban
(legalább kettőben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban.
Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban.
Küzdősportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása, versenyzés.
Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben törekedve a távolság növelésre. A birkózás
és a dzsúdó technikai elemei, illetve a sportjátékok esetében az egyes játékhelyzetek emberfogás és területvédekezés esetén - alkalmazása valós játékszituációban.
Rendgyakorlatok
Futólépés egyes, kettes stb. oszlopban ütemtartással. Testfordulatok helyben futás és futás
közben. Fejlődések, szakadozások futás közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztező
ellenvonulások futás közben.
Előkészítés, alapozás, prevenció
A 11. évfolyam előírásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütemű szabad,
illetve szabadgyakorlati alapformájú kéziszer- és szergyakorlatok alkalmazásával.
Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika.
Atlétika
Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális cél- és képességfejlesztő
gyakorlatok.
Erőfejlesztő gyakorlatok:
 Dinamikus láberő: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások
szerek felhasználásával, szerterheléssel is.
 Karerő: dobások 3-5 kg-os medicinlabdával a szer súlyának és az ismétlésszámnak
a növelésével. Kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés. Kötélmászó és
függeszkedő versenyek.
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A törzsizomzatot erősítő gyakorlatok: szerek és kéziszerek felhasználásával has-,
hát- és oldalizom-erősítő gyakorlatok az ismétlésszám és az intenzitás
változtatásával.
 Gyorsaság fejlesztése: Rajtgyakorlatok és versenyek különböző kiinduló
helyzetekből. Összetett feladatok gyors végrehajtása szerek felhasználásával ás
szereken végezve.
 Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés változtatásával az erőt;, gyorsaságot
és ügyességet fejlesztő gyakorlatok végzése. Résztávok, ismételt lefutása pihenési
idő közbeiktatásával. Folyamatos futás megadott távon, majd megadott időre, a táv
fokozatos növelésével, az idő fokozatos csökkentésével.
Futások: Gyorsfutás 100 m-es távon. Futóversenyek 60-100 méteren. Rajtversenyek álló és
térdelő rajttal 30 m-es távon. Fokozófutás, iramfutás.
Ugrások: Magasugrás a választott technikával. A technika folyamatos javítása az ugrás egyes
elemeinek
tökéletesítésével,
az
optimális
egyéni
nekifutás
kialakításával.
Magasugróversenyek. Távolugrás a választott technikával. A technika javítása, az
ugróteljesítmény növelése az optimális egyéni nekifutás kialakításával. Távolugróversenyek
Dobások: Kislabdahajítás: a 11.évfolyamon tanultak tökéletesítése, távolságra való törekvés
teljes nekifutással. Dobóversenyek. Súlylökés: A szer lökésének helyes iránya, szöge. A
technika javítása. Súlylökő versenyek.


Torna jellegű feladatmegoldások
Egyénileg végzett speciális nyújtás, lazítás erősítés. Az egyensúlyérzék fejlesztése
célgimnasztikai gyakorlatokkal.
Szergyakorlatok
Talaj: Kézenátfordulás. A 9-12. évfolyamon tanult elemek változatos összekapcsolásával
gyakorlatsor összeállítása, összekötő elemek felhasználásával.
Szekrényugrás: Fiúk: hosszában (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása. Keresztben:
fejenátfordulás. Lányok: keresztben (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása, fejenátfordulás.
Korlát (fiúk): Beugrás felkarfüggésbe, lendület előretámaszba. Felkarfüggésben lendület
előre, felkar-lebegőtámaszba, billenés támaszba. Kézállásba fellendülés a karfa végén
támaszból arccal kifelé. Összefüggő gyakorlat kialakítása a 9-12. osztályban tanult elemek
felhasználásával.
Nyújtó (fiúk): Billenés alaplendületből támaszba. A 11-12.
évfolyamon
tanult
gyakorlatelemekből egyszerű gyakorlat összeállítása.
Gyűrű (fiúk): A 9-11. évfolyam anyagának gyakorlása. Összefüggő gyakorlat bemutatása.
Gerenda (lányok): Felugrás terpesz-talptámaszba. Keringőlépés 180 fokos fordulattal. Az
előző osztályokban tanult elemekből egyéni gyakorlatsor összeállítása.
Ritmikus gimnasztika (lányok): Átmenetek egyik törzsívből a másikba. Keringőlépés 180
fokos fordulatokkal. A 9-12. évfolyamon tanult elemekből egyéni gyakorlatsor összeállítása.
Testnevelési és sportjátékok
A 11. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása egyéni szempontokat is figyelembe
véve. A 9. évfolyamon választott, sportjátékok anyagát kell feldolgozni.
Kézilabda
A területvédekezés elleni játék gyakorlása. Hatosfal és 5+1-es védekezés gyakorlása. Kapura
lövés szélről és beugrással.
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Kosárlabda
Területvédekezés (2:3), a védőterület felosztása, a védőjátékosok mozgása, helyezkedése a
kijelölt területen, területvédekezés elleni játék 1:3:1-es felállásból. A korábban tanult elemek
gyakorlása és alkalmazása a játékban.
Labdarúgás
Védekezés a támadók emberfölénye ellen. Területvédekezés. Szabadulás védőtől egyszerű
labdás cselekkel. Rálépős csel indulást, elhúzást utánzó cselek. Játék két kapura.
Röplabda
A leütés technikájának és a sáncolás végrehajtásának javítása. Mentés gurulással. Játék
versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben.
Helyezkedés figyelemmel az ellenfél szándékára. A sánc mögötti terület védelme.
Természetben űzhető sportok
A 11. évfolyamon leírtak szerint. A helyi lehetőségektől ős az időjárástól függően.
Önvédelmi és küzdősportok
Társas küzdő gyakorlatok felhasználásával a kondicionális képességek (erő, gyorsaság)
speciális fejlesztése.
Birkózás: A 9-11. évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem.
Versenyek.
Dzsúdó: Újabb technikai elemek elsajátítása. Páros küzdelmek a versenyszabályok szerint.
Úszás
A tanult három úszásnem gyakorlása.
A továbbhaladás feltételei
Alakzatok és vonulások végrehajtása a vezényszavaknak megfelelően. Nyolc ütemű két
alapformát tartalmazó pad- és bordásfalgyakorlatok végrehajtása utasításra; 4-8 ütemű
szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatokból álló kéziszer gyakorlatsor tervezése és
végrehajtása a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek
szintjének megtartása, illetve javulása. A mérhető atlétikai teljesítményekben javulás,
szabályok szerinti versenyzés. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása. Aktív
részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy
természetben űzhető sportágban. A páros küzdelmekben való részvétel. Folyamatos úszás két
úszásnemben, az egyikben legalább 50 méteren.
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TESTNEVELÉS
Helyi tanterve
9-12. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves
részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok; sportági
tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet
egészségfejlesztő tényezőinek együttes hatásával járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az
egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ismerjék
motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának
módját, a mozgásos játék, a verseny örömét, és igényeljék azt. Becsüljék meg társaik
teljesítményét, sajátítsák el az elvárható mozgáskultúrát, ismerjék a testnevelés és sport
egészségügyi és prevenciós értékeit. Váljon a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk
részévé.
Az egészséggel kapcsolatos feladatok
Az ellenálló képesség és az edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások ellensúlyozása.
Értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek és önállóan hajtsanak végre relaxációs
gyakorlatokat.
A mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok
A kondicionális és koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz
igazított fejlesztése. Mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása. A játék- és
sporttevékenységekhez
és
azok
űzéséhez
kapcsolódó
ismeretek
bővítése.
Mozgáskommunikáció.
Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása
Sportágak elsajátítása, törekvés teljesítményre, kollektív sikerélmény, a tevékenység öröme.
Értékes személyiségvonások fejlesztése. Kudarctűrés, a nehézségek leküzdése, kitartás, a
monotónia tűrése, környezetkímélő magatartás.
Fejlesztési követelmények
A testnevelés céljaként megfogalmazott alapvető követelmény minden tanuló számára, hogy
az alkalmazás szintjén rendszeresen műveljék mindazon tanult tevékenységformákat,
amelyről tudják, hogy az egészség megőrzésében meghatározó szerepe van. Egyszerűbben
fogalmazva: rendszeresen végezzenek testedzést.
A mozgáskultúra fejlesztése érdekében állandóan növeljék motorikus képességeik színvonalát
(erő, gyorsaság, állóképesség), hogy lehetővé váljon az atlétika, torna, sportjátékok,
küzdősportok, úszás ismereteinek elsajátítása a teljesítő képes tudás szintjén.
Alakuljon ki a tanulókban a cselekvésbiztonság érzése, amely a mozgáskultúra
eredményeként hozzájárul ahhoz, hogy a rendszeres fizikai aktivitás beépüljön életvitelükbe.
Alakuljon ki a tanulókban a mozgásos tevékenységformák hátterében lévő fizikai, biológiai,
pedagógiai elvek megismerésének és értelmezésének szükséglete. Ismerjék a sporttörténet
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legfontosabb eseményeit, a világszínvonalon teljesítő versenyzőket, érdeklődjenek a magyar
és a nemzetközi sportélet eseményei iránt.

9. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 74
Belépő tevékenységformák
A tanulók mozgatásához, átszervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata.
Gimnasztikai alapformák és a testtartást javító gyakorlatok. A kondicionális képességeknek a
tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a választott
futások, dobások és ugrások technikai szintjének kialakítása. A torna mozgásanyagában lévő
választott szergyakorlatok, elemek, elemkapcsolatok elsajátítása. A választott sportjátékok
űzése egyszerű szabályok szerint, törekvés az összjátékra. A természetben űzhető sportágak
közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása. Küzdőfeladatok és játékok elsajátítása.
Folyamatos úszás. Birkózás, úszás az úszni nem tudók számára, aerobic.
Rendgyakorlatok
Menet megindítása és megállítása. Helyben járásból átmenet lépésbe. Menetsebesség és a
lépéshossz változtatása járás közben. Alakzatok kialakítása. Sorakozó különböző
alakzatokban. Testfordulatok helyben.
Előkészítés, alapozás, prevenció
Általánosan és sokoldalúan fejlesztő erősítő, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabad, illetve
szabadgyakorlati alapformájú páros és társas gyakorlatok. Kéziszer-gyakorlatok. A biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika.
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális, témakörtől függő
(cél)gyakorlatok. Futóiskola: futás térd- és sarokemeléssel. Dzsoggolás, szkippelés helyben,
haladással, kifutással. Keresztezőfutás, futás hátrafelé. Szökdelő-, ugróiskola:
galoppszökdelés váltott lábbal, indiánszökdelés váltott és pároskarú lendítéssel. Szökdelések
egy lábon, váltott lábon, ezek kombinációi. Futó-ugró lépések. Sorozatugrások helyből
indulva és 3-4 lépés után. Fel- és leugrások zsámolyra, 3-4-5 részes szekrényre, átugrások az
előbbi szereken egy, illetve páros lábon súlyterheléssel is. Ugrókötél gyakorlatok.
Dobóiskola: hajítások, lökések, vetések különböző állásokból, helyzetekből medicinlabdával,
súlygolyóval, egyéb szerekkel. Forgatás, ívképzés helyből dobásokkal. A láb emelő, forgató
mozgását hangsúlyozó dobások. Célbadobások. (A dobásokat, mindkét oldalról végeztessük.).
Futások: Állórajtok, térdelőrajt, rajtversenyek 20-30
m távon. Fokozófutás, iramfutás.
Gyorsfutás 60-100 m-en. Futóversenyek. Tartós futás.
Ugrások: Magasugrás: 3-5 lépés nekifutással ugrások léc felett, különböző irányból történő
indulással és ugrás feladatai. Az egyes ugrástechnikák (lépő, guruló, hasmánt, flop)
megismertetése. A választott ugrástechnikában a megfelelő felugrás (kar-láblendítés,
elrugaszkodás), légmunka, a talajra érkezés kialakítása. Magasugróversenyek. Távolugrás:
guggoló és homorító technikával ugrás. Az elugrás biztosítása erőteljes elrugaszkodással, a
kar- és láblendítés fokozásával. Távolugróversenyek.
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Dobások: Kislabdahajítás: távolba helyből és nekifutással, ívképzésre törekvéssel, 3 lépéses
dobóritmus kialakításával. Dobóversenyek, célbadobás. Súlylökés: fiúk 4-5 kg-os, lányok 3-4
kg-os súlygolyóval. A lökő mozdulat kialakítása, lökések helyből, járásból, elfordulással.
Oldalfelállásból súlylökés. Súlylökőversenyek.
Torna jellegű feladatmegoldások
A vállöv, valamint a csípőízület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású, a láb
elugró, a hasizom, a törzsizom a kar húzó-, a váll támasztóerejét növelő szabad-, kéziszer- és
szergyakorlatok, különböző testhelyzetekben (támasz, függés, vegyes helyzetek) végzett
gyakorlatok.
Szergyakorlatok
Talaj: Gurulóátfordulás sorozatban előre-hátra különböző kiinduló helyzetekből, különböző
befejező helyzetekbe. Emelés fejállásba, gurulás előre állásba. Fellendülés kézállásba.
Kézenátfordulás oldalt mindkét irányba. Mérlegállás. Összefüggő gyakorlatok.
Szekrényugrás: Fiúk: hosszában (4-5 rész) gurulóátfordulás, felguggolás, leterpesztés,
terpeszátugrás. Lányok: széltében (3-4rész) guggoló átugrás, hosszában gurulóátfordulás.
Korlát (fiúk): Támasz. Támaszban haladás előre-hátra. Karhajlítás-nyújtás. Alaplendület
támaszban. Ugrás felkarfüggésbe és lendület előre terpeszülésbe. Terpeszülésből
gurulóátfordulás terpeszülésbe. Kanyarlati leugrás. Terpeszpedzés, alaplendület. Összefüggő
gyakorlat.
Gyűrű (fiúk): Függésben alaplendület. Lendület előre zsugorfüggésbe. Lebegőfüggés. Emelés
lefüggésbe. Zsugorfüggésből emelés lefüggésbe. Ereszkedés hátsó függésbe és visszahúzás.
Függésben lendület hátra, homorított leugrás. Támaszkísérletek. Összefüggő gyakorlatok.
Gerenda (lányok): Járás előre-oldalt-hátra. Különböző testhelyzetek: állások, térdelés,
guggolás, fekvőtámasz, fekvések stb. Átmenetek egyik testhelyzetből a másikba. Felugrás
mellső oldalállásból egy láb átlendítésével és 90 fokos fordulattal lovaglóülésbe. Leugrás:
függőleges repülés. Összefüggő gyakorlatok.
Ritmikus gimnasztika (lányok): A ritmikus gimnasztika legalapvetőbb elemei (törekedve a
végrehajtás pontosságára), járások, fordulatok, átugrások, testhelyzetek,
ívestartások.
Törekvés együttmozgásra a zenével. Egyszerű feladatok ugrókötéllel és labdával.
Testnevelési és sportjátékok
Összetett, csoportos váltóversenyek labdával, labdavezetéssel, különböző átadásokkal.
Akadályversenyek sportági feladatok beiktatásával. Labdás csapatjátékok.
Kézilabda
A védőjátékos mozgása. Védekezés egy és két zavaró játékossal, védők helyezkedése a
kijelölt területeken. Támadás 5+1 és 4+2-es felállás ellen. A védelem fellazítása, betörés,
kapura lövés. Egykezes átadás mozgás közben. Különböző magasságokból érkező labda
elfogása. Kapura lövés legfeljebb egy labdaleütéssel. Játékhelyzetekben emberfölény
kihasználása 2:1, 3:2, 4:3 elleni helyzetek esetében.
Kosárlabda
Az emberfogásos védekezés alapelvei: védővonal, védőtávolság, hátrahelyezkedés. Védőtől
való elszakadás cselezéssel, gyors indulással, iram- és irányváltoztatással. Alapmozgások
labda nélkül és labdával megindulás,megállás; sarkazás, irányváltoztatás. Egy- és kétkezes
átadások. Kosárra dobások állóhelyből, labdavezetésből fektetett dobás. Játékhelyzetek: 1:1,
2:1 elleni támadás és védekezés. Ötletjáték két kosárra.
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Labdarúgás
Laza emberfogás posztok szerint. A védőjátékos helyezkedése. Szabadulása védőtől gyors
elfutással. Álló és mozgó labda rúgásának technikai formái. Labdavezetés belsővel. Fejelés.
Játékhelyzetek 2:1, 3:2 elleni játék.
Röplabda
Játék kosár-, illetve alkarérintéssel 1:1 ellen csökkentett területen. Játék 9x9 m-es pályán,
alkar- és kosárérintéssel. Nyitás alsó vagy felső nyitással.
Természetben űzhető sportok
Az iskola földrajzi helyzetétől függően a téli sporttevékenységek (korcsolya, sí, szánkó)
gyakorlása az időjárástól meghatározott mértékben. Tájékozódási futás, kerékpározás terepen,
gördeszka, görkorcsolya stb. (amire lehetőség van).
Önvédelmi és küzdősportok
Küzdőfeladatok és –játékok párokban különböző testhelyzetekben. Küzdőgyakorlatok
labdával. Emelések, hordások különböző testhelyzetekben. Birkózás állásban, fogáskeresés.
Alapvető fogásmódok. Grundbirkózó versenyek.
Úszás
Választás szerint két úszásnem.
Fogalmak
Kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség. Az egyes sportági tevékenységek
kapcsán megismerhető fogalmak: támaszhelyzet, ívképzés, gyorsulás. Sportági verseny- és
játékszabályok.
A továbbhaladás feltételei
Alakzatok felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Gimnasztikai feladatok végrehajtása
utasításra, néhány testtartást javító gyakorlat bemutatás utáni végrehajtása. A kondicionális
képességek szintjének javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, főleg a technikai
végrehajtás tökéletesítése révén. Elemkapcsolatok végrehajtása választott szereken
segítségadás mellett. Aktív részvétel a választott sportjátékokban. Aktív részvétel egy
természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a küzdőjátékokban és feladatokban.
Folyamatos úszás 25 méteren.

10. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 74
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez szükséges vezényszavak, alakzatok használata. Különböző sebességű
járások, futások, átmenetek végrehajtása. Sokféle gimnasztikai alapforma, illetve
kéziszergyakorlat ismerete, 2-3 alapforma alkalmazása. A helyes testtartást javító gyakorlatok
használata. A kondicionális képességeknek (különösen az erő és az állóképesség) a tanulók
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kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagból a futások, dobások és
ugrások választott technikáinak gyakorlása; javítása, törekvés a mérhető teljesítmények
növelésére. A torna választott szerein elemkapcsolatok önálló összeállítása, törekvés pontos
végrehajtásra. A választott sportjátékokban a tanult technikai elemek tudatos alkalmazása, a
játékszabályok ismerete. A természetben űzhető sportágak közül lehetőség szerint legalább
egynek a gyakorlása. Küzdősportok technikai elemeinek gyakorlása. Folyamatos úszás
mindkét választott úszásnemben Ritmikus gimnasztika.
Rendgyakorlatok
Sorakozás különböző alakzatokban. Figurális menetek, futások. Fejlődések, szakadozások.
Menetsebesség és a lépéshossz változtatása. Helyben járás, helyben futás. Átmenet járásból
futásba és vissza. A tanulók tudatos; fegyelmezett magatartásának kialakítása.
Előkészítés, alapozás, prevenció
Gimnasztika: a 9. évfolyam előírása szerint. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító
gyakorlatok. Zenés gimnasztika.
Atlétika
Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális témakörtől függő
(cél)gyakorlatok. Futóiskola, szökdelő-ugróiskola, dobóiskola. A 9. évfolyam anyagának
végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám). Szerek fokozottabb
használata.
Futások: Gyorsfutás 60-100 m-es távon. Rajtgyakorlatok, álló-térdelőrajt, rajtversenyek.
Fokozó futás, iramfutás. Tartós futások.
Ugrások: Magasugrás: 5-7 lépés nekifutással, választott technikával. A végrehajtás (technika)
javítása, különös tekintettel a kitámasztásra, felugrásra és a légmunkára.
Magasugróversenvek. Távolugrás: Nekifutással guggoló vagy homorító technikával, az
elugrás után kifejezett sodródással. Távolugróversenyek.
Dobások: Kislabdahajítás: a labda hosszú úton történő gyorsítása. 5 lépéses, majd
lendületszerzéssel való dobóritmus kialakítása. Ívképzés. Dobóversenyek. Súlylökés: háttal
felállásból becsúszással (fiúk 4-5
kg-os, lányok 3-4 kg-os súlygolyóval). Előfeszített
helyzet kialakítása, kétlábtámaszos helyzet. Súlylökő versenyek.
Torna jellegű feladatmegoldások
A 9. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám) történő
végrehajtása, a kéziszerek, illetve a szerek fokozottabb és tudatosabb felhasználásával.
Szergyakorlatok
Talaj: Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre állásba. Kézenátfordulás oldalt
(mindkét oldalra). Fejen- és kézenátfordulás. Repülő gurulóátfordulás. Összefüggő
talajgyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemekből. Összekötő elemekként a fiúk a
gimnasztika, a lányok a ritmikus gimnasztika elemeit használják.
Szekrényugrás: Fiúk: hosszában (4-5 rész) terpeszátugrás, guggolóátugrás. Lányok:
hosszában (4-5 rész) felguggolás leterpesztés, keresztben (4-5 rész) zsugorkanyarlati átugrás
mindkét oldalra.
Korlát (fiúk): Felkarfüggés. Alaplendület felkarfüggésben. Felkarfüggésben lendület,
fellendülés előre támasz terpeszülésbe. Támaszban lendület, vetődési leugrás. Összefüggő
gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával.
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Gyűrű (fiúk): Vállátfordulás előre. Függésben lendület előre, terpeszleugrás hátra.
Hátsómérleg-kísérletek. Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek
felhasználásával.
Gerenda (lányok): Érintőjárás, hintajárás, hármas lépés, 180 fokos fordulat két lábon állásban,
guggolásban. Különböző állások és testhelyzetek. Felugrás mellső oldalállásból egy
lábátlendítéssel oldalülőtámaszba egy combon. Leugrás, függőleges repülés különböző
feladatokkal. Összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával.
Ritmikus gimnasztika (lányok): Íves és nyújtott kartartások variációi. Törzsdöntés fokozatai,
törzsívek előre és hátra. Lábemelések, láblendítések, fordulatok, futó fordulat egy lábon,
keringőlépés. Átugrások egyik lábról a másikra.
Testnevelési és sportjátékok
A 9. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam,
ismétlésszám). A 9. évfolyamon választott sportjáték anyagát kell feldolgozni.
Kézilabda
Támadásban a védelem széthúzása gyors adogatással, lövőcselekkel, résekre helyezkedés,
kapott labdával betörés; kapura lövés. Büntető dobás. Egyszerű lövő- és átadáscselek.
Labdavezetés. Kapuralövés futásból és felugrásból. Védekezésben törekvés az
együttmozgásra.
Kosárlabda
A 9. évfolyam előírásai szerinti emberfogásos védekezés. Az 1:1, 2:2 elleni játékban
betörések, befutások, dobások kialakítása. Átadások: pattintott, egykezes alsóátadás.
Labdavezetés irányváltoztatással. Fektetett dobás futás közben átvett labdával. Játék
osztogatóval és kézkosárra.
Labdarúgás
Támadások a támadás súlypontjának változtatásával rövid és hosszú átadásokkal.
Labdavezetés közben irányváltoztatás és megállás a védőtől való szabadulás szándékával.
Belső csüdrúgás. Védők váltása kijátszás esetén.
Röplabda
Pattintó alkar- vagy kosárérintés. Magasívű feladás kosárérintéssel a háló melletti
társnak.
Ütőmozdulattal átütés a talajról, illetve felugrásból, vagy leütés felugrásból. Egyéni sánc.
Alsó- vagy felsőnyitás. Mini röplabda 6x6 méteres pályán 3:3 ellen. A pontos hozzáállás
kialakítása. Röplabdajáték.
Természetben űzhető sportok
A helyi lehetőségektől és az időjárástól függően szánkózás, korcsolyázás, sízés,
jégkorongozás és képességfejlesztő gyakorlatok. Tájékozódási futás: térképismeret.
Gördeszka, görkorcsolya stb.
Önvédelmi és küzdősportok
Küzdőjátékot: párokban és csoportosan. Küzdőjátékok szerekkel (bot, medicinlabda stb.),
versenyek. Birkózás (fiúk): Fogások térdelésben, hidalás, kimozdítás fekvésből. Páros
küzdelmek.
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Úszás
A 9. évfolyamon választott úszásnemek magasabb szintű végrehajtása.
Fogalmak
Előfeszített helyzet, kétlábtámaszos helyzet, ívhelyzet, a dobószámoknál használt végrehajtási
formák a szerek elengedése előtt a jobb teljesítmény érdekében.
A továbbhaladás feltételei
Kéziszergyakorlatok végrehajtása utasításra, önálló szabadgyakorlat tervezése és
végrehajtása, a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek
szintjének megtartása, illetve javulása, javulás a mérhető atlétikai teljesítményekben, a
technikai végrehajtás tökéletesítése. A választott szereken elemkapcsolatok önálló
végrehajtása. Aktív részvétel a választott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Aktív
részvétel egy természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a küzdő sportokban.
Folyamatos úszás két úszásnemben 25 méteren.

11. ÉVFOLYTAM
Évi óraszám: 74
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez, valamint az ünnepségek (iskolai, sport, torna) lebonyolításához
szükséges vezényszavak alakzatok, vonulások pontos alkalmazása. Szabadgyakorlatok és
szabadgyakorlati alapformájú kéziszer, társas és szergyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma,
8-16 ütem). A helyes testtartást javító a gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális
képességeknek (az erő, az állóképesség és a gyorsaság) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított
fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint stabilizálása, a mérhető
teljesítmények növelése. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 3-4 elemből álló
gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban (legalább kettőben) a
tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret.
Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban. Küzdősportokban a páros küzdelmek
során a tanult technikai elemek gyakorlása. Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben
törekedve a távolság növelésre. Fiúknak új feladat szertornában a nyújtó gyakorlat. Új
sporttevékenység: a fiúknak dzsúdó, lányoknak aikidó mint önvédelmi sportág.
Rendgyakorlatok
A menet irányának változtatása egyes, kettes stb. oszlopban, járás közben. Testfordulatok
járás közben. Fejlődések, szakadozások járás közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztező
ellenvonulások járás közben.
Előkészítés, alapozás, prevenció
A 10. évfolyam előírásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütemű gyakorlatok
alkalmazásával. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika.

1009

Atlétikai jellegű feladatmegoldások
Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális cél- és képességfejlesztő
gyakorlatok.
Erőfejlesztő gyakorlatok:
 Láberő: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások, szerrel,
szereken és lépcsőn egy, illetve páros lábon.
 Karerő: kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés.
 A törzsizomzatot erősítő gyakorlatok: szerek és kéziszerek felhasználásával has-,
hát- es oldalizom-erősítő gyakorlatok.
 Gyorsaság fejlesztése: a tanult mozgásanyag végrehajtásában gyorsaságra való
törekvés (pl. dobások, lökések). Rajtgyakorlatok, időre történő futások,
felmászások; átbújások stb.
 Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés szakaszos változtatásával az erőt,
gyorsaságot fejlesztő gyakorlatok. Közepes iramú futás, egyenletes ritmusra
törekvés. Résztávok futása, 100-150 m pihenőkkel való ismételt lefutása.
Hosszabb távon a futás és gyaloglás arányának kialakítása, a gyaloglás arányának
fokozatos csökkentése; a táv folyamatos lefutása. Javasolható a távolság vagy az
időtartam meghatározása.
Futások: Gyorsfutás 60-100 m-es távon. Rajtversenyek álló és térdelő rajttal 30 m-es távon.
Fokozófutás, iramfutás.
Ugrások: Magasugrás: a választott technikával. A választott ugrástechnikában a felugrás
gyorsítása a kar- és láblendítés pontosabb összekapcsolása a felugrással.
Magasugróversenyek. Távolugrás: a választott technikával. A nekifutás távolságának
kimérése tapasztalat alapján, segédvonal alkalmazása. A kar- és láblendítés fokozottabb
összekapcsolása az elugrással. Távolugróversenyek.
Dobások: Kislabdahajítás: néhány lépésből, majd kimért nekifutásból a gerelyhajításnak
megfelelő végrehajtásra törekvés. Dobóversenyek.
Súlylökés: Háttal felállásból becsúszással, a szer minél hosszabb úton történő gyorsítása.
Súlylökő versenyek.
Torna jellegű feladatmegoldások
A vállöv, valamint a csípőízület mozgáshatárát növelő nyújtó, illetve lazító hatású
gyakorlatok, passzív lazító gyakorlatok alkalmazása társ segítségével. Az egyes nehezebb
elemek elsajátítását biztosító speciális erősítő, lazító jellegű és célgimnasztikai, valamint
rávezető gyakorlatok alkalmazása.
Szergyakorlatok
Talaj: Ülésből gurulás hátra kézállás felé. Befejező helyzetek.
Fellendülés
kézállásba.
Fejbillenés, fejenátfordulás. Összefüggő gyakorlatok.
Szekrényugrás: Fiúk: hosszában (5 rész) felguggolás, fejenátfordulás. Lányok: széltében (5
rész) guggolóátugrás, hosszában (4 rész) felguggolás, fejenátfordulás.
Korlát (fiúk): Támaszban: lendület hátra, fellendülés
felkarállásba.
Felkarfüggésben
lendület hátra: támaszba lendülés hátul. Támaszban lendület előre,
vetődés 90 fokos
fordulattal állásba. Összefüggő gyakorlat.
Nyújtó (fiúk): Lendületvétel. Alaplendület kelepfelhúzódástámaszba.
Kelepforgás
hátra.
Alugrás. Ismert gyakorlatelemek
összekapcsolása. Összefüggő gyakorlat.
Gyűrű (fiúk): Húzódás-tolódás támaszba. A 9-10. évfolyam anyagának gyakorlása.
Összefüggő gyakorlat.
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Gerenda (lányok): Felugrás oldal-guggolótámaszba. Keringőjárás. Felugrással lábtartás csere.
Gurulóátfordulás előre. Futólépések. Összefüggő gyakorlat.
Ritmikus
gimnasztika
(lányok):
Törzsívek
állásban.
Támadó-,
védőállások.
Galoppszökdelések. Szökkenő hármaslépés. Keringőlépés hátrafelé. 180-360 fokos
fordulatok. Egyszerű elemek végrehajtása karikával és labdával. Összefüggő gyakorlat.
Testnevelési és sportjátékok
A 10. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása. A 9. évfolyamon választott sportjáték
anyagát kell feldolgozni.
Kézilabda
A támadójátékosok helytartásával széles vonalú támadás. Betörés a védelemből kilépő,
védőtől üresen hagyott területre. Kapura lövés
felugrással labdavezetésből és kapott
labdával.
Kosárlabda
A 9. évfolyamon tanult módon emberfogásos védekezés. Laza és szoros emberfogás. 2:2, 3:3
elleni játék, adogatások, labdavezetés és dobások védővel szemben. Tempódobás. Játék egy
és két kosárra.
Labdarúgás
Földről felpattanó labda toppolása a lábfej belső részével, helyben és mozgás közben. A labda
elhúzása állóhelyben ráfutó társ elől. Játék kispályán.
Röplabda
Leütés sánc nélkül, illetve kettős sánc alkalmazásával. Leütés védése alkarérintéssel. Mini
röplabda. a 10. évfolyam anyaga szerint. Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó
mozgásra támadásban és védekezésben is.
Természetben űzhető sportok
A 10. évfolyamon leírtak szerint.
Önvédelmi és küzdősportok
Hidalás kéztámasz nélkül, hídban végzett fordulatok, hídba érkezés, kijövetel a hídból
különböző gyakorlatokkal.
Birkózás: A 10. évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem.
Dzsúdó: Alapvető gyakorlatok: esések, gurulások.
Úszás
Az előző, már tanult két úszásnemen túl újabb úszásnem választása és gyakorlása.
Fogalmak
Nyújtó, mint új tornaszer és az itt végezhető gyakorlatok: kelepfelhúzódás, kelepforgás.
Dzsúdó, mint önvédelmi sportág.
A továbbhaladás feltételei
Az ünnepségeken használt alakzatok és vonulások felvétele a vezényszavaknak megfelelően.
Nyolc ütemű két alapformát tartalmazó kéziszer- és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra,
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4-8 ütemű szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása, a testtartást
javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása,
illetve javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás
stabilizálása. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett.
Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy
természetben űzhető sportágban. Részvétel a páros küzdelmekben. Folyamatos úszás két
úszásnemben legalább 25 méteren.

12. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 64
Belépő tevékenységformák
Az óra szervezéséhez, valamint a rendezvények lebonyolításához szükséges vezényszavak,
alakzatok, vonulások alkalmazása. A szabadgyakorlati alapformájú gimnasztikai kéziszer-,
társas, pad-, bordásfal-gyakorlatok alkalmazása (3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes
testtartást javító gyakorlatok önálló használata. A kondicionális képességek fejlesztése. Az
atlétikai mozgásanyag stabil végrehajtása, versenyzés. Tornában a választott szergyakorlatok
esetében 3-4 elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott. sportjátékokban
(legalább kettőben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban.
Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban.
Küzdősportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása, versenyzés.
Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben törekedve a távolság növelésre. A birkózás
és a dzsúdó technikai elemei, illetve a sportjátékok esetében az egyes játékhelyzetek emberfogás és területvédekezés esetén - alkalmazása valós játékszituációban.
Rendgyakorlatok
Futólépés egyes, kettes stb. oszlopban ütemtartással. Testfordulatok helyben futás és futás
közben. Fejlődések, szakadozások futás közben. Vonulások, ellenvonulások, keresztező
ellenvonulások futás közben.
Előkészítés, alapozás, prevenció
A 11. évfolyam előírásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütemű szabad,
illetve szabadgyakorlati alapformájú kéziszer- és szergyakorlatok alkalmazásával.
Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Zenés gimnasztika.
Atlétika
Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális cél- és képességfejlesztő
gyakorlatok.
Erőfejlesztő gyakorlatok:
 Dinamikus láberő: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások
szerek felhasználásával, szerterheléssel is.
 Karerő: dobások 3-5 kg-os medicinlabdával a szer súlyának és az ismétlésszámnak
a növelésével. Kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés. Kötélmászó és
függeszkedő versenyek.
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A törzsizomzatot erősítő gyakorlatok: szerek és kéziszerek felhasználásával has-,
hát- és oldalizom-erősítő gyakorlatok az ismétlésszám és az intenzitás
változtatásával.
 Gyorsaság fejlesztése: Rajtgyakorlatok és versenyek különböző kiinduló
helyzetekből. Összetett feladatok gyors végrehajtása szerek felhasználásával ás
szereken végezve.
 Állóképesség fejlesztése: a terhelés és pihenés változtatásával az erőt;, gyorsaságot
és ügyességet fejlesztő gyakorlatok végzése. Résztávok, ismételt lefutása pihenési
idő közbeiktatásával. Folyamatos futás megadott távon, majd megadott időre, a táv
fokozatos növelésével, az idő fokozatos csökkentésével.
Futások: Gyorsfutás 100 m-es távon. Futóversenyek 60-100 méteren. Rajtversenyek álló és
térdelő rajttal 30 m-es távon. Fokozófutás, iramfutás.
Ugrások: Magasugrás a választott technikával. A technika folyamatos javítása az ugrás egyes
elemeinek
tökéletesítésével,
az
optimális
egyéni
nekifutás
kialakításával.
Magasugróversenyek. Távolugrás a választott technikával. A technika javítása, az
ugróteljesítmény növelése az optimális egyéni nekifutás kialakításával. Távolugróversenyek
Dobások: Kislabdahajítás: a 11.évfolyamon tanultak tökéletesítése, távolságra való törekvés
teljes nekifutással. Dobóversenyek. Súlylökés: A szer lökésének helyes iránya, szöge. A
technika javítása. Súlylökő versenyek.


Torna jellegű feladatmegoldások
Egyénileg végzett speciális nyújtás, lazítás erősítés. Az egyensúlyérzék fejlesztése
célgimnasztikai gyakorlatokkal.
Szergyakorlatok
Talaj: Kézenátfordulás. A 9-12. évfolyamon tanult elemek változatos összekapcsolásával
gyakorlatsor összeállítása, összekötő elemek felhasználásával.
Szekrényugrás: Fiúk: hosszában (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása. Keresztben:
fejenátfordulás. Lányok: keresztben (5 rész) a tanult ugrások gyakorlása, fejenátfordulás.
Korlát (fiúk): Beugrás felkarfüggésbe, lendület előretámaszba. Felkarfüggésben lendület
előre, felkar-lebegőtámaszba, billenés támaszba. Kézállásba fellendülés a karfa végén
támaszból arccal kifelé. Összefüggő gyakorlat kialakítása a 9-12. osztályban tanult elemek
felhasználásával.
Nyújtó (fiúk): Billenés alaplendületből támaszba. A 11-12.
évfolyamon
tanult
gyakorlatelemekből egyszerű gyakorlat összeállítása.
Gyűrű (fiúk): A 9-11. évfolyam anyagának gyakorlása. Összefüggő gyakorlat bemutatása.
Gerenda (lányok): Felugrás terpesz-talptámaszba. Keringőlépés 180 fokos fordulattal. Az
előző osztályokban tanult elemekből egyéni gyakorlatsor összeállítása.
Ritmikus gimnasztika (lányok): Átmenetek egyik törzsívből a másikba. Keringőlépés 180
fokos fordulatokkal. A 9-12. évfolyamon tanult elemekből egyéni gyakorlatsor összeállítása.
Testnevelési és sportjátékok
A 11. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása egyéni szempontokat is figyelembe
véve. A 9. évfolyamon választott, sportjátékok anyagát kell feldolgozni.
Kézilabda
A területvédekezés elleni játék gyakorlása. Hatosfal és 5+1-es védekezés gyakorlása. Kapura
lövés szélről és beugrással.
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Kosárlabda
Területvédekezés (2:3), a védőterület felosztása, a védőjátékosok mozgása, helyezkedése a
kijelölt területen, területvédekezés elleni játék 1:3:1-es felállásból. A korábban tanult elemek
gyakorlása és alkalmazása a játékban.
Labdarúgás
Védekezés a támadók emberfölénye ellen. Területvédekezés. Szabadulás védőtől egyszerű
labdás cselekkel. Rálépős csel indulást, elhúzást utánzó cselek. Játék két kapura.
Röplabda
A leütés technikájának és a sáncolás végrehajtásának javítása. Mentés gurulással. Játék
versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és védekezésben.
Helyezkedés figyelemmel az ellenfél szándékára. A sánc mögötti terület védelme.
Természetben űzhető sportok
A 11. évfolyamon leírtak szerint. A helyi lehetőségektől ős az időjárástól függően.
Önvédelmi és küzdősportok
Társas küzdő gyakorlatok felhasználásával a kondicionális képességek (erő, gyorsaság)
speciális fejlesztése.
Birkózás: A 9-11. évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem.
Versenyek.
Dzsúdó: Újabb technikai elemek elsajátítása. Páros küzdelmek a versenyszabályok szerint.
Úszás
A tanult három úszásnem gyakorlása.
A továbbhaladás feltételei
Alakzatok és vonulások végrehajtása a vezényszavaknak megfelelően. Nyolc ütemű két
alapformát tartalmazó pad- és bordásfalgyakorlatok végrehajtása utasításra; 4-8 ütemű
szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatokból álló kéziszer gyakorlatsor tervezése és
végrehajtása a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek
szintjének megtartása, illetve javulása. A mérhető atlétikai teljesítményekben javulás,
szabályok szerinti versenyzés. A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása. Aktív
részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy
természetben űzhető sportágban. A páros küzdelmekben való részvétel. Folyamatos úszás két
úszásnemben, az egyikben legalább 50 méteren.
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OSZTÁLYFŐNÖKI
Helyi tanterve
Célok és feladatok
Az osztályfőnöki munka a pedagógiai tevékenységben kiemelkedően fontos szerepet játszik, a
nevelési folyamat csaknem minden területére kiterjed.
A nevelésnek továbbra is lényeges színtere az osztályfőnöki óra, amely megtartja
hagyományos funkcióit: alkalmat kínál a közösségteremtésre, az aktuális problémák
megbeszélésére. Ugyanakkor olyan kulcskompetenciák kialakításához járul hozzá mint a
„Természettudományos kompetencia”, a „Szociális és állampolgári kompetencia”, „A
hatékony, önálló tanulás” valamint „Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia”.
Az osztályfőnöki tevékenység a kulcskompetenciákra épülő valamennyi kiemelt fejlesztési
feladat végrehajtásában részt vállal a következő témakörök beépítésével:
 Énkép, önismeret (Egészségkultúra, Önismeret)
 Hon- és népismeret (Helyismereti nevelés)
 Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra (Szociális nevelés)
 Gazdasági nevelés (Gazdálkodási kultúra, Fogyasztói kultúra)
 Környezettudatosságra nevelés (Környezeti kultúra)
 A tanulás tanítása (Tanulásmódszertan)
 Testi és lelki egészség (Egészséges életmód, Drogprevenció, Szabadidő-kultúra,
Biztonságkultúra)
 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire (Társas kapcsolatok, Pályaorientáció,
Munkakultúra, Bűnmegelőzés)
Az osztályfőnöki munka szerves része a szülőkkel, gondviselőkkel való állandó
kapcsolattartás, amely nem merülhet ki a szülői értekezletek pontos megtartásában. Az
osztályfőnöknek lehetőségéhez mérten mindent meg kell tennie, hogy folyamatosan
informálódjon a tanulói távolmaradások okairól, az esetleges deviáns viselkedési formák
mögött meghúzódó szociális, családi vagy egyéb problémákról. A szülőket a gyermek
érdekeit szem előtt tartva tájékoztatjuk, és a megfelelő keretek között szakmai tanácsainkkal
segítjük a probléma megoldását.
Az osztályfőnöki feladatok minél hatékonyabb ellátásához elengedhetetlen az
együttműködés a fenntartói intézményhálózattal és a városi egészségügyi
szakszolgálattal (Hajdú-Bihar Megyei Pedagógai Intézet, ÁNTSZ, Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ, RÉV Szenvedélybetegség-segítő Szolgálat, Forrás Mentálhigiénés
Központ, Debreceni Egyetem Pszichológia és Pedagógia Tanszéke, DEOEC, Rendőrség,
Munkaügyi Központ). A felsorolt és más az említett intézményhálózat kereteibe tartozó
szervezetek által felajánlott segítségre az eddigiekhez hasonlóan számítunk, és továbbra is
igyekszünk a nevelőmunkát külső szakemberek meghívásával gazdagítani, erősíteni.
Az osztályfőnök fontos feladata, a tanulási esélyegyenlőség és a tehetséggondozás minél
hatékonyabb elősegítése. Ennek érdekében segítséget kell nyújtanunk a tanulók tanulási
nehézségeinek feltárásában, ilyen irányú problémáik megoldásában. A tanulási
esélyegyenlőség eredményes segítésének alapvető feltétele a tanulók személyiségének
megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai illetve tanulás-lélektani módszerek
alkalmazása. Segítenünk kell a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő
teljesítményének, tehetségjegyeinek feltárását, iskolán kívüli támogatását.
Az osztályfőnöki óra a Nemzeti Alaptanterv műveltségterületei közül szerepet vállal az
„Életvitel és gyakorlati ismeretek” műveltségterület közvetítésében.
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Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület alapvetően a világ tapasztalati
megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás
és a munka megszeretéséhez, a tudás megbecsüléséhez. A műveltségterület a gyakorlati
problémamegoldás
folyamatában
szintetizálja
a
tanulók
ismereteit.
Konkrét
problémahelyzetekből indul ki, életszerű megoldásokkal, eljárásokkal dolgozik, ezáltal
kapcsolatot teremt az iskolai tanulás és az iskolán kívüli világ között.
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület célja a mesterséges környezet
területeinek és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók tájékozottságának,
biztonságérzetének növelése; az emberi alkotások megismertetésével a világ teljességének és
szépségének átélése. További célja a civilizáció társadalmi, környezeti vonatkozásainak
feltárása révén a felelős, környezettudatos, toleráns beállítottság kialakítása, a fenntartható
fejlődés megértése, elfogadása, a kritikus fogyasztói magatartás megalapozása. Az
alkotómunka folyamatának, összetevőinek gyakorlati elsajátításával az alkotás örömének
átélése, a munka megbecsülése, végső soron a pozitív alkotó magatartás kialakítása a cél. A
munkafolyamatok és egyes szakmák vázlatos bemutatása, megismerése a pályaorientációt
alapozza meg. A problémák megoldása, a konfliktusok kezelése segít a tanulónak abban, hogy
rátaláljon szakmai identitására, helyére a világban, és helyes önértékelésű, fejlődőképes
autonóm személyiséggé váljon.
Az egészségmagatartás szélesen értelmezett fogalmához tartoznak a társas kapcsolatok és az
önismeret is, hiszen ezek a tényezők az egészségi állapotot döntően befolyásolják. Így e
témákkal a „Szociális és állampolgári kompetencia” fejlesztése jegyében foglalkozunk. Az
önismereti nevelés ugyanakkor része a pályaorientációnak is, hiszen a megfelelő önismereti
kép alapozza meg a helyes pályaválasztási döntést. Az egészségkultúra témakörén belül
valamennyi évfolyamon kiemelten fontos szerepet kap a drogmegelőzés.
A személyiségnevelés fontos részének tekintjük az okos gazdálkodás képességének a
kialakítását, továbbá azt, hogy a tanulók el tudjanak igazodni a fogyasztási javak,
szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között. Értsék a fogyasztás gazdaságot
mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk jelentőségét, felelősségét.
A kilencedik évfolyamon a helyismereti nevelést — bár a rendkívül kevés idő miatt pusztán
egy vagy két órában — azért tartjuk lényegesnek, mert általános tapasztalatunk, hogy
diákjaink az általános iskola elvégzése után nem rendelkeznek kellő ismerettel lakóhelyüket
illetően.
A tizenkettedik évfolyamon a szervezési feladatokra szánt órakeret célja, hogy lehetőséget
teremtsünk a végzős osztályok életében előforduló aktuális eseményekre való alapos
felkészülésre az osztályközösség fejlődését is elősegítve.
A heti egy óra rendkívül szűk időkeret, ezért is kell törekednünk a különböző tantárgyak
nyújtotta nevelési lehetőségek kihasználására. Bár az osztályfőnöki tevékenység
vitathatatlanul fontos a tanulók személyiségének fejlesztésében, az iskolában folyó
nevelőmunka az egész nevelőtestület közös feladata.
A munkaközösség a tantervi témaköröket oly módon válogatta össze, hogy azok
megfeleljenek a Nemzeti Alaptanterv elvárásainak, a társadalmi igényeknek, illetve lehetővé
tegyék a Pedagógiai Programban szereplő célok megvalósítását. Az egyes témakörökön belül
a témák — a mindenkori aktualitás jegyében — az évfolyamok között átvihetők,
felcserélhetők.
Az osztályfőnöki tevékenység szervezett színtere az osztályfőnöki óra, melynek a feladata,
hogy segítse a tanulókat:
 önismeretük fejlesztésében
 az önnevelés, önképzés iránti igényük felkeltésében
 a helyes pályaválasztási döntés meghozatalában, életpályájukra való
felkészülésükben
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egészséges életvitelük, a pozitív egészségmagatartás kialakításában
harmonikus társas és párkapcsolatok létrehozásában
szociális képességeik fejlesztésében.
felkészít a mesterséges környezetben való tájékozódásra;
megismertet az ember alkotta környezet legfontosabb jellemzőivel;
a megszerzett ismeretek alapján segíti, hogy a környezet és a természet védelme a
tanulók tudatos szemléletévé és a gyakorlatban előhívható magatartási mintájává
váljon, szem előtt tartva egyéni életük biztonságát is;
kialakítja, fejleszti a kritikus fogyasztói magatartást,
elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való
gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is,
fejleszti azt a problémakezelő képességet, kreativitást, amellyel a környezet és a
személyiség alakítható;
segít megteremteni a feltételeket a munkának mint értéknek és örömforrásnak az
elfogadásához, előkészíti a pálya kiválasztását;
fejleszti a fogékonyságot és a rugalmasságot;
az emberi tevékenységek, az átélt alkotások és életpályák megismertetése révén
hozzájárul a tanulók tudatosabb iskolaválasztásához;
tudatosítja az egyén szerepét és felelősségét az életpálya tervezésében;

A műveltségterület fő témakörei a következők:
Munkakultúra
A célszerűség és gazdaságosság elve, alkalmazása a gyakorlatban,
rutin és újítás, alkotófolyamatok: igény, tervezés, döntés, szervezés,
kivitelezés
Környezetkultúra
Tárgyi környezet, épített környezeti rendszerek, agrotechnikai és ipari
rendszerek, környezetgazdálkodás, a hasznosság és szépség elve
Gazdálkodáskultúra Tervezés, költségvetés, források, költség, haszon, elosztás, idő,
beruházás, befektetés, technikai változás gazdasági, ökológiai és
szociális hatásai, foglalkozási ágak
Egészségkultúra
Egészséges életmód, korszerű táplálkozás, napi testmozgás, öltözködés,
baleset-megelőzés, ergonómia, pályaártalmak, káros szenvedélyek,
legális és illegális drogok veszélyei
Biztonságkultúra
Az egyéni és társadalmi létet veszélyeztető tényezők felismerése, az
egyén felelőssége a vészhelyzetek kialakulásában, kialakításában,
katasztrófavédelem (tűz-és polgári védelem, tervezés, megelőzés,
beavatkozás, értékelés)
Fogyasztói kultúra Termék, termékszerkezet, termékelemzés, áru, piac, marketing, reklám,
kereskedelem, fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztás, pénzgazdálkodás,
takarékosság, gazdaságosság, minőség és biztonság
Szabadidő-kultúra
Önfejlesztés, társas kapcsolatok, sport, művelődés, szórakozás, játék
Pályaorientáció
Személyes igények meghatározása, a tanulás szerepe a sikerben, az
ismeretek, tapasztalatok, élmények hatása a pályacélok kitűzésében, a
folyamatos fejlődés lehetősége és szükségessége
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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.
 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
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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.
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.
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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
 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
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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

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
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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
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
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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
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
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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.

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
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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
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.

1025

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 /

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
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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
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

férfi és a női

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
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.
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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)
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.
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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

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.
2. Környezetkultúra
3. Pályaorientáció
4. Munkakultúra

kb. 7 óra
Társas kapcsolatok kb. 4 óra
Egészséges életmód kb. 4 óra

kb. 4 óra
kb. 6 óra
kb. 9 óra
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5. Gazdálkodói kultúra
6. Szervezési feladatok
Összesen:

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.
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
1030




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

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
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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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TÁRSADALOMISMERET
Helyi 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.
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
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felelősségét kapcsolataiért. A képzés során különös figyelmet érdemelnek az egyes életkorok,
így a serdülő- és 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 szabályok A társadalmi együttélés szabályainak eredete és rendeltetése. Szokás,
hagyomány, erkölcs, jog, illem. A szabályok változása – a törvény és a
törvényhozók.
Az egyén és a jog
Az emberi alapjogok. A jogegyenlőség elve. A gyermekek jogai.
Diákjogok. Jogok és kötelességek a családban és az iskolában. A családi
és közösségi élet erkölcsi és jogi dilemmái: esetelemzések köznapi és
történelmi példák alapján.
Jogi alapismeretek
Felelősség a tetteinkért. Önkéntesség, szándékosság, kényszer. Jogos és
jogtalan. A szerződés. Jogsérelem, jogorvoslat, büntetés. A bíróságon.
Polgári peres eljárások. A büntetőeljárás szereplői és főbb szakaszai.
Ügyeink intézése
Kihez forduljunk? Hatóságok a mindennapi életben. Közigazgatási
eljárások. Ügyfél és ügyrend. A legfontosabb iratminták és kezelésük. A
gyermek- és ifjúságvédelem intézményei. A gyámhatóság.
Politikai ismeretek
Az állam fogalma. Államformák, politikai rendszerek. A legitim uralom.
Az alkotmányosság alapelvei és védelme. A hatalmi ágak
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A család

Kultúra, közösség

A nemzet

A társadalom élete

A helyi társadalom

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.
A tanuló ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait, legyen tisztában alapvető
jogaival és kötelességeivel. Ismerje a Magyar Köztársaság állam-és közigazgatási
intézményrendszerét.
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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, aAz emberi fejlődés társas környezete: az elsődleges kötődés.
személyiség és a társas jelenségek Szülők és gyerekek; a család mint mikrokörnyezet; az intim
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
Lelki egészség és betegség
normalitás és abnormalitás kulturális meghatározottsága.
Önismeret,
kiegyensúlyozottság.
Ellenálló
képesség,
krízishelyzetek. Lelki betegségek, antiszocialitás, devianciák.
A serdülőkor és az ifjúkor különleges problémái.
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
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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
összetevői 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
Innen és túl a nemzetállamon
integráció 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
Kultúra és globalizáció
szórakoztatóipar 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.
hatása a mindennapi életre
A hatékonyságelv 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
A családi élet változásai
átalakulása. Változások a szexuális viselkedésben és a nemi
szerepekben. A feminizmus törekvései.
Az életmód átalakulásának hatása aA higiéné fejlődése és az egészség-ipar. Civilizációs és
környezeti ártalmak. A kémiai biztonság kérdései. A
testi és lelki egészségre
géntechnológia 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
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Népesedési kérdések

A fenntarthatóság

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
“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
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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MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET
Helyi tanterve
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.
képsor-terv, 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
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szokások, trendek értelmezése, művelődéstörténeti háttér ismertetése szakirodalom
vagy önálló informálódás alapján).
Az életkori sajátosságoknak megfelelő és a fogalmi gondolkodás és
kifejezőkészség fejlesztését szolgáló tevékenységek, így az esszéformában
feldolgozott problémák, pl. összehasonlító elemzés, kritikaírás. Szakfolyóiratok
tanulmányozása, idegen nyelvű szakirodalom gyűjtése, szakirodalmi szövegek
kivonatos összefoglalása, absztraktok készítése. Szerkesztési feladatok, headline és
filmelőzetes készítés.
Projektmunka: az órakeretet meghaladó, és hosszabb időszakra (3-6 hét) kiadott,
gyakran több lehetőség alapján választható egyéni vagy kiscsoportos feladatok,
tevékenységi formák (pl. kutatás, adatok, tények, információk összegyűjtése,
rendszerezése és feldolgozása − sajtóanyagokra, moziműsorokra, rádió és televízió
műsorokra, weblapokra, reklámkampányokra vonatkozóan, esettanulmány
készítése, forgatókönyv készítése fotó 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.

12. 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.
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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
mozgóképiFilmműfajok, a műfajfilmek jellemzői.
Rendszerezés kultúrtörténeti összefüggésben, a magas és a tömegkultúra. A
szövegek
stílus és az archetípus. Rendszerezés néhány jellemző műfaj szerint, pl.
rendszerezése
western, 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
szerepe
(napirend-kijelölés)
A kultiváció elve. Globális és lokális: kulturális sokszínűség és egyenkultúra.
A médiaszövegek közönsége, mint virtuális közösség.
A szappanopera. A szappanopera ábrázolási módja. Jellegzetes tematika,
Jellegzetes
hőstípus és narráció a szappanoperákban.
médiaszövegek,
A reklám és a klip. A reklám és a klip fogalmazási módja: a társítás.
műsortípusok
Befolyásolási technikák a reklámokban.
A mozgóképi szövegekSzerzői film és tömegfilm. Rendszerezés az alkotói szándék és a nézői
elvárás szerint: szerzői film, tömegfilm. A szerzői film néhány
rendszerezése
stíluskorszaka 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
médiaszövegek,
műsortípusok

A hírműsorok. A hírek objektivitása Hír és vélemény. Hírek a piacon. A
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
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készítésében. Tisztában van a média befolyásolási technikáival, tudatosítja és alakítja saját
befogadási szokásait.
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RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
Helyi tanterve
9-10. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
A tantárgy a köznapi, a művészi, a tudományos és a műszaki megismerés, valamint közlés és
kifejezés egyik alapvető fajtájával ismerteti meg a tanulókat. Az általános nevelési célok
közül különösen a kreativitás, a problémafelismerő- és megoldóképesség, az értelmi
képességek, a képi és képzetekben gazdag gondolkodás, az ízlés, az empátia, a
kommunikációs készség, az érzékenység, a nyitottság, a fejlesztéséhez járul hozzá. Művészeti
jellege miatt értékközvetítő egyben értékteremtő jellemformáló tevékenység. Nagy szerepe
van a kultúra értékeit megbecsülő, a természeti környezetet védő magatartás kialakításában és
az értelmi és érzelmi intelligencia kiművelésében.
A vizuális nevelés a világ látható minőségein keresztül tanít meg látni és láttatni, vagyis célja
a vizuális alkotó- és befogadóképesség fejlesztése. A látható és láthatóvá tett világban
különösen a látvány jelentésének, esztétikai üzenetének, megismeréséhez és megértéséhez,
illetve a közlő szándékának megfelelő, gondolatban és érzelemben gazdag ábrázolás, képi plasztikai kifejezés, konstruálás fejlesztéséhez járul hozzá. A világ érzéki - tapasztalati
birtokbavételével az érzékszervek, kiemelten a látás kiművelésével és a kéz intelligenciájának
fejlesztésével foglalkozik. A térszemlélet, a forma-, a szín-, az anyag-, a szerkezetismeret és
érzék, mind a vizuális nevelés hatására emelkedik magasabb szintre. A megsokszorozódott
technikai és rábeszélő képek korában a tantárgy újszerű célja az információk közti
szelekciónak, a kritikus befogadásnak a kialakítása.
A vizuális alkotó- és befogadó tevékenységek tanításának az a célja, hogy összefoglalja az
iskolai általános vizuális nevelést, felkészítsen a mindennapi életre: a vizuálisan jelentkező
problémák önálló felismerésére és megoldására, azaz a munkára, valamint a természeti és
mesterséges környezet felelős használatára, az információk kritikus kezelésére, az árucikkek
tudatos kiválasztására, a művészi, esztétikai értékek iránti fogékonyságra. A tantárgy célja
emellett a vizuális információkezelés megtanításával a többi tantárgy tanulásának
megkönnyítése.
A középiskolás korosztályban a személyes útkeresés szerepe megnő. A tantárgy feladata az
egyéniség keresésének segítése a vizuális kultúra példáinak bemutatásán keresztül egyfajta
követhető stílus, mintaválaszték felkínálása. Az azonosulás az alkotó munka elmélyült
állapotában megy végbe a legkönnyebben, ezért a vizuális önkifejezés tág és minél önállóbb
választási lehetőségeit kell felkínálni. A rajzi, a festői, a szobrászi munka mellett teret kell
adjunk a korosztály érdeklődésének homlokterében álló alkalmazott grafikai tervezési és
tárgytervezési - konstruálási feladatoknak.
A kerettanterv a tantárgyi tartalmakat három nagy témakörbe sorolja. A kifejezés,
képzőművészet részben a tanulók személyes, kifejező-expresszív tevékenységének, és az
elvárható műelemzési ismereteinek leírása található; a vizuális kommunikáció témához a
köznapi - tájékoztató - tudományos vizuális információk világa tartozik; míg a tár- és
környezetkultúra témakör a használati tárgyak, az iparművészet, a népművészet és az
építészettel kapcsolatos alkotó és elemző tevékenységeket tartalmazza.
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A két évfolyamon az alkotó és befogadó tevékenység aránya azonos, illetve az az
alkotómunka, javára növelhető. A tananyag a tantárgy jellegének megfelelően a gyakorlati
tevékenységre fűződik fel.
Fejlesztési követelmények
Egy középiskolai végzettséggel rendelkező ifjútól elvárható, hogy fejlett térszemlélettel
rendelkezzen, megértse a mindennapi élet vizuális információit, tudatos fogyasztói döntéseket
hozzon, rendeltetésszerűen használja tárgyi környezetét, ismerje a művészettörténet
kiemelkedő alkotásait és legyen véleménye róluk. Ugyanakkor rendelkeznie kell a
mindennapi élethez szükséges ábrázolóképességgel és a hétköznapi esztétikai ítéleteket
megalapozó tapasztalattal és ízléssel.
Általános követelmény a kulturális, a művészeti értékek iránti nyitottság fejlesztése, az
értékes műalkotásokat, tárgyakat, információkat megbecsülő, környezettudatos magatartás
kialakítása, a kritikai érzék fejlesztése. A középiskolai tanulmányok kellő alapot kell
biztosítsanak a továbbtanuláshoz és a munkába álláshoz. A felsorolt általános követelmények,
a vizuális kultúra tantárgy sajátos követelményinek teljesítésével érhetők el.
Alkotóképességek területe
Elképzelt vagy létező tárgy vagy tér egyértelmű ábrázolása látszati rajzban illetve geometriai
ábrázolás segítségével (Kavalier axonometria, egyméretű, kétméretű és Monge-vetületek, két
iránypontos perspektíva). Adatok, összefüggések vizuális megjelenítésének képessége a tanult
szinten. Történet, eseménysor, változás és mozgás közérthető megjelenítésének képessége.
Érzések és gondolatok önálló és tudatos vizuális megjelenítésének képessége, a témának
megfelelő szabadon választott kifejezőeszközzel és technikával, síkban illetve térben.
Önállóság a problémamegoldás lépéseiben: helyzetfelismerés, tájékozódás, vázlatkészítés tervezés, alkotás - konstruálás és a munka értékelése. A megfelelő művészeti ág (pl.
képzőművészet, alkalmazott művészet) kiválasztásának képessége. Az alkotás során a
problémának megfelelő arányú esztétikai kifejezés, kommunikációs jelentésadás, valamint a
funkciónak megfelelő formálás.
Befogadóképességek területe
A tanult művészeti ágak és a mindennapi környezet, a tömegkommunikáció átfogó
műfajainak (pl. szobrászat, alkalmazott grafika, tárgytervezés) sajátosságainak,
összefüggéseinek és történetük fordulópontjainak, valamint kiemelkedő művek és alkotóik
ismerete. A tárgyhoz illő műelemző módszer (pl. stíluskritikai, ikonográfiai, tárgyelemzés)
alkalmazása. A leírástól az ítéletalkotásig terjedő műelemzőképesség. Nyitottság az idegen
(pl. Európán kívüli) művek és műfajok iránt, tolerancia az Új művek, tárgyak megítélésében.
A hétköznapi élet jelenségeinél a vizuális formában megjelenő információk kritikus
befogadása, az árucikkek tudatos megítélése a tanult szempontok alapján.
A tanulást, munkát segítő képességfejlesztés
Gondolatok áttekinthetővé, szemléletessé tétele, valamint a vizuális információk megértése a
tanulásban, a munkában és a mindennapi életben. A vizuális kultúra tantárgy feladata e
módszerek átadása, továbbá a vizuális információforrások (pl. könyvtár, képtár, internet)
célszerű használatának megtanítása.
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9 ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
A vizuális nyelvi ismeretek összegzése, alkalmazása. Önállósuló, adott problémát, témát,
élményt is feldolgozó tevékenység egy-egy feladatkörben. A szobrászat, a festészet, a
képgrafika műfajának megfelelő műelemzés korba és kultúrába ágyazva. Látvány vizuális
tartalmainak, törvényszerűségeinek feltárása, képi-plasztikai, formai-téri analízisek,
elemzések. Átmeneti ábrázolásmódok a perspektív és a műszaki távlat (axonometria) között.
A vizuális kommunikáció funkciónak megfelelő megjelenítési formáinak értelmezése,
alkalmazása. Alkalmazott grafikai és tárgytervezési feladat megoldása az alkotófolyamat
végig vitelével. Témának megfelelő kifejezésmód és technika kiválasztása, alkalmazása,
indoklása.
Képzőművészet, kifejezés
Vizuális nyelv
A vizuális kifejezés formanyelvi elemei, összefüggései, a formaadás módjai tanulói
munkákban, műalkotásokban, tárgyakban, vizuális információkban.
Alkotás
Érzelem, lelkiállapot, hangulat megjelenítése síkon és térben a kifejezőeszközök egyéni
használatával.
Művészeti (pl. irodalmi, zenei) élmények asszociációkra épülő feldolgozása illusztratív,
grafikai, festői vagy plasztikai megjelenítéssel. Látványélmények színbeli-formai átírása,
szintézisre épülő egyéni kifejezése.
Befogadás
Műfajnak, témának megfelelő műelemező szempontok (ikonográfiai, stílustörténeti)
alkalmazása a leírástól az ítéletalkotásig.
Festészet fogalma, funkciója.
Festészeti stílusok (kulturális, társadalmi, történeti meghatározottság). Festészeti műfajok
témái (pl. arckép, csendélet, tájkép), megjelenési típusai (pl. táblakép, murális alkotás)
technikái (pl. olaj, freskó).
A festészet kifejezőeszközei, hatásrendszere.
Képgrafika fogalma, funkciója, stílusa, témái, formanyelve, technikái. Szobrászat fogalma,
rendeltetése.
Szobrászati formanyelv, stílusok (kulturális, társadalmi, történeti meghatározottság).
A szobrászat műfajai (kerekszobor, szoborcsoport, dombormű), témái, technikái.
A szobrászat hatásrendszere.
Kortárs műfajok a képzőművészetben (pl. environment, térinstalláció). Elérhető művészeti
gyűjtemény anyagának megismerése.
Vizuális kommunikáció
Vizuális nyelv
Az ábrázolás, a tervezőgrafika formanyelvi elemei és összefüggései.
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Alkotás
Természettanulmányok, látvány- és modellértelmezések: forma, szerkezet, anyag és funkció
szerinti tanulmány és analízis. Keletkezést, működést, változást kifejező, magyarázó
képsorok, folyamatábrák készítése.
Összetett térformák, tárgyak térbeli helyzetének megjelenítése az ábrázoló geometria
rendszerében (Monge-vetület. Egyméretű /izometria/ és kétméretű /dimetria/ axonometria,
Kavalier axonometria) szabadkézi vázlattal és szerkesztéssel.
Rekonstrukció, modellezés.
Alkalmazott grafikai tervezés kép és szöveg felhasználásával. Néhány betűtípus alkalmazása.
(pl. tudományos illusztráció, vagy Ex libris, meghívó, névjegy).
Befogadás
Ábrázolási konvenciók köznapi és tudományos megjelenési formái. A köznapi és tudományos
közlések műfaji sajátosságai.
A tervező grafika üzenethordozó és tájékoztató funkciója, közlő és felhívó jellege.
Tárgy- és környezetkultúra
Vizuális nyelv
A tárgyi világ formanyelvi elemei, a tartalom és forma összefüggése.
Alkotás
Valós szükségleten alapuló tárgy tervezése (pl. ékszer,
öltözködés kiegészítő, hangszer,
gépezet). A tárgynak, vagy térbeli makettjének elkészítése. A tervezési folyamat
dokumentálása munkanaplóban (feladat meghatározás, tájékozódás - gyűjtéssel, ötletekkel -,
látszati és műszaki jellegű rajzok, szín és anyagminta).
Befogadás
Az alkotófolyamat (feladat meghatározás, tervezés, kivitelezés, kipróbálás, értékelés)
ismerete. A funkció és forma, a jelentés, a lépték, az anyag, a szerkezet, az elkészítés
módjának ismerete a tárgyak megítélésében.
Technikák a 10. évfolyamnál szerepelnek
Ajánlott művek
A műfaj tipikus alkotásait a tanár választja ki a témának megfelelően. Ezen belül a válogatás
további szempontja, hogy a bemutatott művek lehetőleg terjedjenek ki az egyetemes és a
magyar művészettörténet kiemelkedő műveire és alkotóira, illetve tartalmazzák a magas
művészet mellett a populáris kultúra megnyilvánulásait. Ajánlatos nagy teret biztosítani a
kortárs művek bemutatásának, a művészettörténetnek a tárgyalt műfaj szempontjából fontos
alkotásai között. A mindennapi környezet, a helyi, a regionális értékek tárgyalása kiemelt
fontosságú.
Festészet, képgrafika
Bikák terme a lascaux-i barlangban, Zenélő lányok Thébából Exekias feketealakos
amphorája, Porepei Misztérium villa falfestményének részlete, Vang Mien: Cseresznyeág,
Utamaro: Tűnődés a szerelemről (fametszet), Ravennai San Apollinare in Classe
apszismozakja, A. Rubljov: Szentháromság ikon, Krisztus az apostolokkal (oltárelőlap
Catalóniából), Giotto: Lázár feltámasztása, Kolozsvári Tamás: Keresztrefeszítés a
garamszentbenedeki oltárról, Üvegablak a chartres-i katedrálisból, Raffaello: Athéni iskola,
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Leonardo da Vinci: Sziklás Madonna (londoni változat), Michelangelo: Ádám teremtése,
Brueghel: Tél, Giorgione: Alvó Vénusz, Dürer: A lovag, halál és az ördög (fametszet),
Leonardo da Vinci: Virágtanulmány a windsori gyűjteményből, Bosch: A pokol (Gyönyörök
kertje oltár részlete), A. Pozzo: Loyolai Szent Ignác megdicsőülése (mennyezetfreskó),
Caravaggio: Szent Máté elhivatása, Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Önarckép feleségével (rézkarc),
Goya: Ha az értelem szunnyad (rézkarc), E. Monet: A rouani-katedrális két képe, E. Degas: A
közönséget köszöntő táncosnő, Van Gogh: Önarckép, G. Seural: Fürdőzés, P. Cezanne:
Csendélet hagymákkal, H. Toulouse-Lauírec: Aristide Bruant (plakát) Székely Bertalan: Egri
nők, Szinyei Merse Pál: Majális, H. Matisse: Ikarosz (kollázs), P. Picasso: Női arckép
Cranach után (linómetszet), G. Braque: Gitár és klarinét, V. Kandinszkij: Sárga kíséret, P.
Mondrian: Vörös, sárga, kék kompozíció, P. Klee: Szindbád a tengeren, R. Magritte: Kastély
a Pireneusokban, A. Warhol: Marilyn, Csontváry Kosztka Tivadar: Baalbek, Gulácsy Lajos:
A varázsló kertje, Vajda Lajos: Torony tányéros csendélettel, Vasarely Viktor: Vonal Ksz,
Kondor Béla: A nagy madár (rézkarc)
Szobrászat
Willendorfi Vénusz, Antilopfej alaku maszk Nyugat-Afrikából, Mükerinosz szoborcsoportja,
Nofretete portré, Sebesült nőstényoroszlán. Kocsihajtó bronzszobra, Szamothrakei Niké,
Ageszandrosz, Polüdorosz, Athenodorosz: Laokoón csoport, Római patrícius ősei portréival,
Marcus Aurelius lovas szobra, Táncoló Síva Indiából, Rakamazi hajkorong, Angyal
dombormű Pécsről Angyali üdvözlet a reimsi katedrális kapujáról, Tilman Riemenschneider
oltára, Szent László herma, Donatello: Gattamelata, Ghiberti: Jákob és Ézsau a Porta del
Paradisoról, Pisanello: Cecilia Gonzaga érem elő- és hátoldala, Michelangelo: Medici
síremlék, Bernini: Szent Teréz extázisa, Ferenczy István: Pásztorlányka, Izsó Miklós: Táncoló
paraszt, A. Rodin. Calaisi polgárok, V. Taslin: III. Internacionálé emlékműve, A. Maillol:
Földközi-tenger, U. Boccioni: Lépő figura, A. Archipenko: Álló alak, Medgyessy Ferenc:
Táncosnő bronzszobra, Ferencem Béni: Babits síremlék, Borsos Miklós: Lyghea II., Schaár
Erzsébet: Utca, H. Moore: Király és királynő, A. Calder: Mobil, D. Hanson: Nő
bevásárlókocsival
A továbbhaladás feltételei
A vizuális nyelv tanult alapelemeinek, a sík- és térábrázolási módok alkalmazása. A festészet,
a képgrafika, a szobrászat műfajának ismerete és a tanult műelemző módszerek témához illő
alkalmazása. Képesség formák, tárgyak belső összefüggéseinek feltárására, megértésére,
színismeretek rendeltetésszerű használatára. Elvont fogalmak, mennyiségek, összefüggések
vizuális megjelenítésének képessége, azok közlő, információs szerepének ismerete,
alkalmazása ismeretszerző eszközként. A grafikai- és tárgytervezés folyamatának gyakorlati
ismerete. Jártasság a tanult művészeti technikák alkalmazásában.

10. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
Az alkotómunka folyamatát, logikai lépéseit felölelő tudatos, tervszerű (projekt-jellegű)
önálló tevékenység a képzőművészet, a vizuális kommunikáció és a környezetkultúra
területén. Problémaközpontú, verbális és vizuális műelemző módok (kultúrtörténeti, építészeti
elemzés, képolvasás) tudatosítása; használata az építészet, az alkalmazott művészetek és a
népművészet területén. Összefoglaló művészettörténeti áttekintés.
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Képzőművészet, kifejezés
Vizuális nyelv
A formanyelv, a formaadási módok felismerése és alkalmazása az alkotó és befogadó
tevékenységekben. Elemzésük a művészeti ágakban, műfajokban: népművészetben,
építészetben, tárgyakban, a tudományos és köznapi információkban.
Alkotás
Aktuális, egyéni vagy közösségi problémák, gondolatok, témák személyes hangú
megjelenítése ábrázolási újításokat is megengedő, asszociációkra épülő alkotásokban.
Befogadás
Művészeti ágak szerinti problémaközpontú műelemzés korba, kultúrába ágyazva. A műfajnak
és a témának megfelelő értelmezési szempontok (stílustörténeti, kultúrtörténeti, ikonográfiai).
Építészet
 Az építészet fogalma, funkciója, társadalmi és természeti meghatározottsága.
 Az építészeti szerkezetek, fejlődésük fordulópontjai.
 Az építészeti stílusok (térszervezés, tömegalakítás, alaktan).
 Az építészet hatásrendszere.
Művészettörténeti összefoglalás
Az európai művészettörténet áttekintése a műfajok, a kor és a stílus összefüggésében.
Vizuális kommunikáció
Vizuális nyelv
A formaadás módjai a tanulást szolgáló, a tudományos, a köznapi információkban, a
tájékoztatásban, a reklámban.
Alkotás
Tértanulmányok, téri rend, összetettebb térviszonyok tapasztalati távlattani és szerkesztett
perspektivikus ábrázolása.
Térábrázolási módszerek túlhaladása, transzformálási kísérletei a látáskonvenciók
átalakítására, az optikai csalódások, a fordított perspektíva, vagy fotó felhasználásával.
Választott témájú grafikai terv (pl. bélyeg, naptár, könyvborító, CD borító, iskolaújság)
készítése. Az alkotó folyamat lépéseinek összegyűjtése munkanaplóban (alapgondolat,
tájékozódás - gyűjtés, vázlatok, tervek).
Befogadás
A mindennapi életben alkalmazott geometriai konvenciók (Monge-vetület, axonometria,
perspektíva) olvasása, megértése.
A vizuális kommunikáció fogalma
A közvetlen és közvetett emberi kommunikáció, a tömegkommunikáció.
A kép, az írás szerepének fordulópontjai a kommunikáció fejlődésében.
A térábrázolási konvenciók történeti áttekintése.
A vizuális kommunikáció műfajai (tipográfia, fotó, tervező grafika).
A vizuális kommunikáció a közlő szándéka szerinti hatásrendszere: információ (objektív),
reklám (felhívó), műalkotás (esztétikai jelentéstartalmú).
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Tárgy- és környezetkultúra
Vizuális nyelv
A formanyelv, a formaadás, a funkció és a jelentés összefüggései a téralakításban.
Alkotás
Tértervezési, berendezési probléma (pl. tér, térrészlet, illetve berendezési tárgy) felvetése,
meghatározása, tájékozódás, ötletek. Tervezés alap- és nézetrajzban, axonometrikus
rendszerben vagy perspektív képpel, a terv modellezése.
Befogadás
A tárgykultúra fogalma; a tárgyak funkciója, fajtái (eszköz, berendezés, felszerelés,
használati-; dísz-, kegy-, műtárgy).
A tárgyak stílusa és a korstílus.
A tárgyak kulturális és társadalmi meghatározottsága.
A tárgyak jelentése (társadalmi, történeti, műszaki, ergonómiai, esztétikai; gazdasági).
Népművészet
A tárgyi néprajz es a népművészet fogalma.
A hagyományos magyar népművészet és napjaink népművészete a folklórizmus.
A magyar népművészet áttekintése (népi építkezés, eszközök, bútorkészítés, fafaragás,
fazekasság, szőttes, hímzés, népviselet).
Elérhető helytörténeti, néprajzi gyűjtemény.
Technikák
Ceruza, vízfesték, tempera; s egy sokszorosító grafikai technika alkalmazása, valamint
montázs, kollázs készítése. Egy technikai képalkotó eszköz (pl. fotó, fénymásoló, számítógép)
alkalmazása.
Egyedi grafikai (ceruza, szén, tus, kréta, gouache), sokszorosító grafikai (magas, mély,
síknyomású); festészeti technikák táblakép festészet (tempera, olaj) és monumentális
festészeti (freskó, pannó, mozaik, üvegablak), vegyes (kollázs, montázs) technikák, valamint
szobrászati anyag és technika (agyag, gipsz, fa, kő, fém, mintázás, öntés, faragás) lényegének
ismerete.
Ajánlott művek
A műfaj tipikus alkotásait a tanár választja ki a témának megfelelően. Ezen belül a válogatás
további szempontja, bogy a bemutatott művek lehetőleg terjedjenek ki az egyetemes és a
magyar művészettörténet kiemelkedő műveire és alkotóira, illetve tartalmazzák a magas
művészet mellett a populáris kultúra megnyilvánulásait. Ajánlatos nagy teret biztosítani a
kortárs művek bemutatásának, a művészettörténetnek a tárgyalt műfaj szempontjából fontos
alkotásai között. A mindennapi környezet, a helyi, a regionális értékek tárgyalása kiemelt
fontosságú.
Építészet
Stonehenge, Kheopsz piramis, Luxori Anion templom, Parthenon, Epidauroszi színház,
Görög oszloprendek, Nimes-i vízvezeték, Pantheon, Colosseum homlokzata, Vettiusok
házának átriuma Pompeiből, Kyotói zen-kert, Edimei Szelim dzsámi, San Apollinare Nuovo
bazilika, Wormsi székesegyház, Bélapátfalvi apátsági templom, Vézelay-i La Madelaine
templom boltozata, Esztergomi királyi palota kápolnájának főhomlokzata, Reimsi katedrális
külsőbelső, Diósgyőri vár, Firenzei Palazzo Vecchio, Brunelleschi: Tempietto, Alberti:
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Palazzo Rucellai külső, Firenzei Palazzo Medici udvara; Sárospataki Perényi-loggia,
Versailles-i-palota franciakertje, Bernini: Szt. Péter tér kollonádja, Fenődi Esterházy-kastély,
Magyar barokk városkép (Eger), Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Eiffel: Nyugatipályaudvar, Lechner Ödön: Postatakarékpénztár, W. Gropius: Bauhaus-épülete, Le
Courbusier: Villa Savoye, F. L. Wright: Vízesés-ház Lakótelep (Wekerle), Makovecz Imre:
Paksi katolikus templom,
Magyar népművészet
Templom harangtoronnyal (Zsurk, Szabolcs megye), Utcakép kétszintes házakkal (Hollókő,
Nógrád. megye), Boltíves tornácú lakóház (Somogy megye), Lakóház (Kornádi, Hajdú-Bihar
megye), Kétszintes házak székely kapukkal (Szentegyházasfalu, Románia); Kazettás
mennyezetű templombelső (Körös, Drávaiványi, Baranya megye, vagy Csenger, Szatmár
megye), Út menti fakereszt (Szilvágy, Zala megye), Konyhabelső (Börzsöny, Hont megye),
Sárközi tisztaszoba (Néprajzi Múzeum), Ácsolt kelengyeláda (Nógrád megye), Sarok-téka
(Vari vas, Románia), Király Zsiga: Spanyolozott tükrös (Győr megye), Vizeskorsó (Tata,
Komárom me ye), Lakodalmas fazék (Sümeg, Veszprém megye), Rajczy Mihály: Madaras
pálinkásbutélia (Mezőcsát, Borsod megye), Bokály székely határőr ábrázolásával,
(Kézdimartonos, Románia), Takácscéh kancsója (Korád, Somogy megye), Tál (Csákvár, Fejér
megye), Néhány szőttes (sárközi, somogyi, baranyai), Néhány hímzés (úrasztal-terítő,
párnavég, díszlepedő), Cifraszűr (Békés, Heves vagy Hajdú megye), Női ködmön (Somogy,
Heves vagy Baranya megye), Néhány viselet (Sárköz, Torockó, Rimóc, Mezőkövesd, Délalföld).
A vizuális kommunikáció valamint a tárgy- és környezetkultúra befogadásához nem készül
külön műlista. A műfaji sajátosság tanítását az aktuális kommunikációs eszközök, és helyi
tárgyak, épületek elemzésével ajánlatos megoldani. A képi megjelenítés tanításához a
festészeti műlista, a tárgyi-, környezeti emlékek tárgyalásához az építészeti és a népművészeti
műlista nyújt segítséget.
A továbbhaladás feltételei
Az elsajátított vizuális jelrendszer, vizuális nyelv értő használata a megismerés, az
önkifejezés, a vizuális kommunikáció és a tárgyformálás szolgálatában. Az alkotófolyamat
ismerete, az esztétikai kifejezés, a jelentésadás és a funkcionális formálás területén. Képesség
a tanult vizuális művészeti ágak, műfajok leglényegesebb vonásainak megfogalmazására.
Legkiemelkedőbb alkotók és műveik ismerete, a kor és műalkotás közötti összefüggés
megértése. Tárlatlátogatások, építészeti együttesek megtekintése során szerzett élmények,
ismeretek értelmezése.
Tájékozottság a vizuális kommunikáció szerepéről, médiumairól, képesség az általuk
közvetített információk kritikus befogadására. Az ismeretszerzés közvetett forrásainak
(könyvtár, CD, internet) értő használata. A fontosabb tanult technikák önálló alkalmazása;
néhány különleges technika, eljárás alkotó módszer ismerete.
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BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA
Helyi tanterve
12. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok tanításainak
ismerete, hanem a bölcsesség életirányító funkciója értelmében. Ezért fontos, hogy a
felnövekvő ifjúság ismerje meg a bölcselet és az élet kapcsolatát.
A filozófia a hagyományos filozófiai felfogás szerint a valóság egyetemes és mindent átfogó
horizontjában „gondolkodik" a létről. A teljesség felől és a teljesség megértésének igényével
közelít a létezőhöz.
Globalizálódó korunkban a filozófia jelentősége nő, mert segíthet a tájékozódásban,
világképünk megteremtésében, az információözön célszerű szelektálásában és
felhasználásában.
A tantárgy tanítási anyagának megjelölése a filozófia meghatározásának nehézségéből adódik.
Nem létezik egy igaz filozófia, hanem csak kérdések vannak, melyek nagy része állandó; és
válaszok, melyek az emberi gondolkodás történetében igen különbözők. Jaspers szerint a
filozófia úton-levést jelent. Létjogosultságát ma is az ember azon értelmi-érzelmi igénye adja,
mely a világmindenség egészének megértésére irányul. (Ez igaz lehet akkor is, ha éppen a
megértés lehetetlenségével szembesülünk.) Ennek az igénynek a felkeltésére, illetve
megerősítésére a középiskolában már lehetőség és szükség van.
A középiskola záró évfolyamán, az érettségi évében, heti egy órában a tantárgy célja
természetesen nem lehet az, hogy a tanulók részletes és alapos ismereteket és tájékozottságot
szerezzenek akár csak az európai filozófiai gondolkodás két és fél évezredes fejlődéséről,
problémáinak mérhetetlen gazdagságáról, az utóbbiak megoldására tett megújuló
erőfeszítések során felhalmozódott páratlan szellemi tőkéről.
A megvalósítható célnak ennél sokkal szerényebbnek kell lennie.
A tanulók szerezzenek tapasztalatokat a filozófia sajátos, az emberi szellem minden más
tevékenységi formájától különböző gondolkodásmódjáról.
Alakuljon ki bennük az emberi léttel kapcsolatos kérdések feltevésének és az önálló
válaszkeresésnek a képessége; ébredjen fel bennük az igény, hogy felismerjék saját koruk
lényegi problémáit és reflektáljanak a felvetődő kérdésekre.
Ismerjék fel a filozófiának a különböző, más emberi szellemi területeket integráló és
szintetizáló szerepét, értékhordozó voltát.
Ismerjék fel azt, hogy a filozófia a közös európai kultúra egyik pillére.
Alakuljon ki a tanulókban az egészséges kritikai szemlélet s a tárgyszerű, indulatmentes
vitakultúra. Sajátítsák el a logikus érvelés, a vitatkozás szabályait. Szerezzenek
tapasztalatokat arról, hogy mit jelent a különböző nézetek és vitapozíciók tisztelete, a
tolerancia. Tudatosuljon bennük, hogy a vita alapja az alternatívák számbavétele és a
választás szabadságának, a szabadság korlátainak tudomásulvétele.
Ismerjék fel a tanulók, hogyan segítheti mindennapi életüket a filozófia és a tudomány.
Jussanak el annak felismerésére, hogy a filozófia nagy problémái örök emberi kérdésekből
fakadnak, s így a régi korok filozófiái nem poros bölcseletek, hanem általános emberi
problémáink.
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Lássák be, hogy a filozófiai kérdések és a rájuk adott válaszok morális tartalmakat is
hordoznak, s hogy minden embernek állást kell foglalnia az erkölcs kérdéseiben.
Tudatosuljon bennük, hogy az a hiteles személyiség, akinek a gondolkodása, a szavai és a
tettei szinkronban vannak.
A tantárgy számára adott szűk lehetőségek arra elegendőek, hogy a tanulókban felébredjen az
érdeklődés a filozófia iránt. A fent leírtak megvalósulása jelentős mértékben hozzájárulhat
ahhoz, hogy az éretté nyilvánított tanulók erkölcsileg felelősen gondolkodó, kiegyensúlyozott,
harmonikus személyiségekké váljanak.
A tanár a tanulói igényeknek és az iskola sajátosságainak megfelelően dönthet arról, hogy a
kultúrtörténeti súlypontú, az interdiszciplinaritást hangsúlyozó, kronologikus; problémacentrikus felépítésű (1) tantervet választja, vagy a hagyományos filozófiai diszciplínák felől
közelítő, tematikus felépítésű (2) koncepcióját követi.
Fejlesztési követelmények
A filozófiai gondolkodás egyrészt olyan kognitív készségeket tételez fel, mint a
problémamegoldó gondolkodás, az érvelési technikák ismerete, a logikus gondolkodás
eljárásainak alkalmazása (analízis, szintézis, dedukció, indukció), másrészt olyan integratív
képességeket, melyek végül a legmagasabb rendű műveletben, az önálló ítéletalkotásban
nyilvánulnak meg. A logikus gondolkodás tizenkét év alatt kialakult igénye és képessége és
az elsajátított ismeretek a filozófiaórákon teljességükben megmutatkozhatnak.
Egy-egy filozófiai probléma felvetése és annak kifejtése történhet beszélgetés, vita,
szövegértelmezés formájában, az esszé vagy az értekezés műfajában, szóban és írásban. A
kifejtés feltétele tehát a nyelvi kultúra megléte; az argumentációs készség, az összefüggések
meglátása a különböző felvetésekben, valamint a személyes állásfoglalás megfogalmazásának
igénye. Ha egy filozófiai szövegrészlet a filozófiai probléma felvetésének és kifejtésének a
kiindulópontja, akkor előtérbe kerül a szövegelemzésnek, a különböző lehetséges
szöveginterpretációk kifejtésének, a gondolatok logikájára való utalásnak, az időbeli
tájékozódásnak, az értékelésnek a képessége.
A tanulói megnyilatkozásnak bizonyítania kell a nyitottságot a különböző gondolatrendszerek
befogadására, az önálló kérdésfeltevés képességét és a személyes állásfoglalás kialakításának
igényét. Filozófiai szövegek értelmezése esetén a problémafelvetés, a kérdések
megfogalmazása és a különböző megközelítési módok nyújtanak lehetőséget a készségek
értékelésére.
Belépő tevékenységformák
A tantárgy specifikumának megfelelően egyaránt szükséges a kognitív (analízis, szintézis,
dedukció, indukció) és az integráló képességek fejlesztése. Egy adott probléma mindennapi,
művészi, tudományos, filozófiai és vallási felvetési módjának a megismerése. Az egyszerűbb
erkölcsi kérdések, életproblémák filozófiai kérdésként való megfogalmazása, filozófiai
szempontú értelmezése. Egyszerűbb filozófiai szövegek olvasása. Ennek során ismerkedés a
filozófia szaknyelvével, alapvető fogalmaival, az értelmezés lehetőségeivel. Korábban
ismeretlen fogalmak megértésének, meghatározásának a gyakorlása a szöveg kontextusából.
Önállóan vagy tanári irányítással a filozófiai probléma felismerése az elemzett műrészletben.
Az olvasott szövegekben ismerje fel a különböző érvelési technikákat. Fejlessze
argumentációs készségét, tanuljon meg különbséget tenni helyes és inkorrekt érvelés között.
Minden tanuló kapjon lehetőséget arra, hogy egyéni álláspontját kialakítsa és véleménye
mellett érveljen. A művelődéstörténeti és interdiszciplináris vonatkozások áttekintése során
készítsen áttekintő táblázatokat, melyekben a korszakok, események, irányzatok, alkotók,
alkotások, eszmék és problémák egymáshoz rendeltsége tükröződik. Használatuk révén
tanulja meg kezelni a legfontosabb korszerű, magyar nyelven is forgalomban lévő,
ismeretterjesztő célú filozófiai kézikönyveket.
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A filozófia sajátosságából adódóan a két tanterv variáció eltérő megközelítési módok
választását teszi lehetővé. Mindkét változatra érvényes közös követelmény 6-8 filozófus
gondolatrendszerének megismertetése és 4-5 probléma megvitatása.
Problémaközpontú filozófia- és művelődéstörténeti megközelítésmód
Bevezető beszélgetés
Egy választott téma (kérdés, probléma) különböző megközelítésekben (hétköznapi,
művészeti, szaktudományos, filozófiai) való bemutatása; a filozófia tárgya, a filozófiai
gondolkodás sajátosságai.
Antik filozófia
Antik filozófia Az arkhé és a logosz, a létező és a lét, vélekedés és igazi tudás, a világról való
beszéd és gondolkodás, az erkölcsi jó, a szókratészi érvelési módszer (preszókratikusok és
Szókratész). Az állandó megragadása a változó dolgokban, az igazi megismerés lehetősége, a
jó ideája, az ideális állam, a dialógus mint módszer (Platón) a létező és a lényeg
szétválasztásának kritikája, anyag-forma kettőssége, a szubsztancia keletkezése és létezése,
ideális államformák, az erkölcsi jó, erények, „két szélsőség közötti közép" (Arisztotelész) az
erkölcsi jó, erények, boldogság, biztos ismeret a külvilágról, igazságkritérium, szellemi és
anyagi világ (epikureusok, sztoikusok, szkeptikusok, újplatonizmus).
Fogalmak
Kozmosz, arkhé, logosz, vélekedés (doxa) és a valódi ismeret (episztémé), szophisztész,
dialektika, bábáskodás, idea, részesedés, visszaemlékezés, metafizika, szubsztancia, erény
(areté), boldogság (eudaimónia), sztoa, szkepszis, ataraxia, hédoné, apatheia, epokhé.
Ajánlott műrészletek
Hérakleitosz: Töredékek B 1; Parmenidész: Tanköltemény B 8 1-61; Platón: Állam VII. 514
a-518 b, (Barlanghasonlat); Szókratész védőbeszéde, Lakoma (részletek); Arisztotelész:
Politika, Poétika (részletek), Nikomakhoszi Etika II. 5-6. 1106b-1107 a; Epiktétosz:
Kézikönyvecske 1. fejezet; Epikurosz levele Menoikeuszhoz (részlet); Seneca: Az élet
rövidségéről..
Interdiszciplináris és kultúrtörténeti vonatkozások ajánlása
Irodalom: az olvasott művek értelmezésével összefüggő filozófiai fogalmak, illetve hatások.
Antik görög irodalom: Homérosz művei, Euripidész és Szophoklész drámái, mitológia;
reneszánsz; felvilágosodás; klasszicizmus; romantika; barokk; Dante: Isteni színjáték; Janus
Pannonius; Balassi; Berzsenyi; Keats: Óda egy görög vázához; Kosztolányi: Marcus Aurelius;
Thomas Mann: Halál Velencében. Magyar nyelv: nyelv és gondolkodás, retorika; történelem:
az ókori görögök, az ókori Róma; biológia és földrajz: elméletek a világegyetem
kialakulásáról, az élet keletkezéséről, Hippokratész, Ptolemaiosz; fizika- és
matematikatörténeti ismeretek: Thalész, Püthagorasz, Eukleidész, Arkhimédész; festészet:
Raffaello: Az athéni iskola; az antik világ művészete (festészet, építészet, szobrászat).
Ajánlott írásbeli és szóbeli témák (esszé, beszélgetés)
A vélekedés és a tudás; Erények az ókorban és napjainkban; Az ideális állam;
Szerelemfelfogások Platón Lakoma és Dante Isteni színjáték c. műveiben; „Mert a kutatás és
a tanulás teljes egészében nem más, mint visszaemlékezés." (Platón)
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Középkori filozófia
A keresztény teológia és az antik filozófia, a kereszténység világ- és istenfelfogása
(patrisztika), hit és tudás, test és lélek dualizmusa. A boldogság mibenlétének keresése, Isten
felé irányuló szeretet, az igazságot kereső ember, a rossz mint léthiány, a szabad akarat (Szent
Ágoston). Az általános fogalmak és az egyedi létezők viszonya, értelmi és hitigazság, Isten
létének öt úton történő bizonyítása, skolasztikus érvelési módszer (skolasztika, Aquinói Szent
Tamás).
Fogalmak
Patrisztika, semmiből való teremtés, teológia, logosz, immanens és transzcendens világ,
boldogság, erkölcsi rossz, szabad akarat skolasztika, univerzális-vita, realizmus,
nominalizmus, ontológiai istenérv, skolasztikus érvelési módszer, tomizmus.
Ajánlott műrészletek
Szent Ágoston: Vallomások VII. könyv III—V, VII, XI—XVI, (a szabad akarat és a rossz
kérdései). Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae, Pars I, Questio I., Art. 1-2.
Interdiszciplináris és kultúrtörténeti vonatkozások ajánlása
Irodalom: a művekben felvetett kérdések filozófiai elmélyítése. Antik irodalom; Dante: Isteni
színjáték; barokk magyar irodalom; önéletírás; Bethlen Miklós; II. Rákóczi Ferenc; Lev
Tolsztoj; Babits Mihály Ágoston tanulmánya. Magyar nyelv: a retorika alkalmazása.
Történelem: a kereszténység, Európa a 14-15. században. Képzőművészetek: festészet:
Botticelli és Dürer Ágoston-ábrázolása, Grünewald; építészet: román stílus, gótika. Zene.
Ajánlott írásbeli és szóbeli témák
Honnan ered a rossz? „Ne kifelé fordulj - térj magadba; az ember bensőjében lakik az
igazság." (Szent Ágoston) Az antik filozófia hatása Aquinói Szent Tamás
istenbizonyítékaiban.
Újkori filozófia
Biztos ismeretelméleti kiindulópont keresése, tapasztalat és értelem, kételkedés, a „velünk
született eszmék" tana és kritikája (Bacon, Descartes, Locke), (magyar filozófiai vonatkozás:
Apáczai Csere János). Társadalmi szerződés elméletek, a hatalom legitimitásának kérdése, a
közjó és az egyéni érdek, radikális szakítás a klasszikus természetjogi tradícióval (Hobbes,
Locke, Spinoza, Rousseau). A felvilágosodás, az ész és az értelem lehetőségei ás korlátai, a
tudományos haladásba vetett hit (enciklopédisták, Kant).Túllépés az empirizmus és a
racionalizmus egyoldalúságán, „kopernikuszi fordulat", a jelenségvilág és a magukban lévő
dolgok világa, a morális jó (Kant). Átfogó metafizikai rendszer, a gondolkodás és a lét, a
szabadság és a szellem kibontakozási folyamata a világtörténelemben (Hegel).
Fogalmak
Racionalizmus és empirizmus, módszeres kétely, szubsztanciák: Isten, a gondolkodó és a
kiterjedt dolog, velünk született eszmék, idea, tabula rasa, társadalmi szerződés elmélet,
természetjog, természeti törvény, liberalizmus, Sapere aude!, ráció, deizmus, tapasztalati és
nem tapasztalati ismeretek, analitikus és szintetikus ítéletek, kopernikuszi fordulat,
kategorikus imperativusz, abszolút eszme, triád-forma: tézis, antitézis, szintézis, dialektika.
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Ajánlott műrészletek
Descartes: Elmélkedések a metafizikáról 1-3. Locke: Értekezés az emberi értelemről II.
könyv, I. fejezet, 1-5. §, (Második) Értekezés a kormányzatról II., VII., XI-XII. fejezet.
Rousseau: A társadalmi szerződésről, könyv. Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás?,
A tiszta ész kritikája. Bevezetés. Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról (részletek).
Interdiszciplináris és kultúrtörténeti vonatkozások ajánlása
Irodalom: az olvasott művek értelmezésével összefüggő filozófiai hatások. Klasszicizmus,
szentimentalizmus, rokokó, romantika. Moliere: Tartuffe; Goethe: Werther; Csokonai: A
tihanyi Ekhóhoz, A Magánossághoz; Schiller, Babits, Kosztolányi, József Attila, Bulgakov.
Magyar nyelv: nyelv és megismerés. Történelem: A történelem modern felfogása és
periodizációja. Magyar filozófia: Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia (1655). Fizika:
Kopernikusz, Galilei, Descartes, Newton, Leibniz. Kémia: Boyle. Mozart zenéje.
Ajánlott írásbeli és szóbeli témák
„Semmi sincs az értelemben, ami ne lett volna meg előbb az érzékekben." (Locke)
A hatalom és az egyén, a közjó ás az egyéni jó. ,,A felvilágosodás az ember kilábalása maga
okozta kiskorúságából." (Kant) A felvilágosodás kritikája.
19-20. századi filozófiák
Az individuum és a világ viszonya, az individuum létezése, választási lehetősége, a hit és a
létezés, a dionüszoszi, az apollóni ás a szókratészi ideál, „minden érték átértékelése", Isten
halott, az értékteremtő ember, „ugyanannak örök visszatérése", a hatalom akarása
(Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, magyar filozófiai vonatkozások: Hamvas Béla). A
fenomenológia, mint leíró módszer és a priori tudomány, az emberi létezés és lényeg,
szabadság, választás, felelősség, szorongás, Semmi, a létre vonatkozó kérdés újbóli feltevése,
a lét és a létező, a létet feltáró művészet, a létnek rejtőzködésből való kilépése (Husserl,
Sartre, Heidegger). A világ értelmezésére, illetve megváltoztatására törekvés, a világ anyagi
egysége, a praxis és a teória viszonya (Marx, magyar filozófia: Lukács).
A megismerés, az elméletalkotás stádiumai, értelem és jelentés, a kijelentések logikai
elemzése és igazolhatósága, nyelv és valóság, tudományfejlődés (Comte, Bécsi Kör,
Wittgenstein, Kuhn, magyar filozófiai vonatkozások: Pauler Ákos, Polányi Mihály, Lakatos
Imre). Az emberi tér átalakulása a posztindusztriális társadalomban, manipulált fogyasztás, a
tudás hatalmi kérdéssé válása, metafizikai centrum megszűnése, meta narratívák
megkérdőjeleződése, diskurzusok integráló szerepe (posztmodern, pl. Lyotard, Habermas).
Fogalmak
Individuum, egzisztencia, esztétikai, etikai, vallási stádium, dionüszoszi, apollóni művészet,
Übermensch, fenomenológia, egzisztencializmus, materializmus, pozitivizmus, analitikus
filozófia, logikai pozitivizmus, verifikáció, falszifikáció, nyelvjátékok, kijelentés, paradigma,
posztmodern, manipuláció.
Ajánlott műrészletek
Schopenhauer: A világ, mint akarat és képzet III. 31-33.§, IV. rész (részletek); Kierkegaard:
Félelem és rettegés. Előszó (Ábrahám); Nietzsche: Imígyen szóla Zarathusztra. Elöljáró
beszéd, A három átváltozásról, A felsőbbrendű emberről; Sartre.: Mi az egzisztencializmus?;
Heidegger: A műalkotás eredete (részlet: Van Gogh: Parasztcipők); Marx: Tézisek
Feuerbachról; Comte: A pozitív szellem (részletek); Schlick: A filozófia fordulata (részletek);
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Carnap: A metafizika kiküszöbölése (részletek); Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete
(részletek); Lyotard: A posztmodern állapot (részletek).
Interdiszciplináris és kultúrtörténeti vonatkozások ajánlása
Irodalom: az olvasott művek értelmezésével összefüggő filozófiai hatások. Görög drámák,
romantika, realizmus; Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Karamazov testvérek; Thomas
Mann; egzisztencialisták, Sartre novellái és drámái; Camus regényei; Semprun: A nagy
utazás; Ady, Babits, Kosztolányi, Szabó Lőrinc; avantgárd; Déry Tibor, József Attila; 20.
századi epika, Esterházy P., Tandori. Magyar nyelv: nyelv és gondolkodás, nyelv és
megismerés, valóság és jelentés. Történelem: világvallások, keleti filozófiák, Európa 17891914, Európa és a világ a 19-20. században, A kétpólusú világ. Művészetek, építészet,
festészet. Matematika. Biológia: Darwin. Fizika: Einstein, Heisenberg, Szilárd Leó, Teller
Ede, Wigner Jenő. Zene.
Ajánlott írásbeli és szóbeli témák
„Az ember az, amivé önmagát: teszi." (Sartre). A kijelentések igaz, illetve hamis volta.
,,Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.", „Nyelvem határai világom határait
jelentik." (Wittgenstein); „Miért van egyáltalán létező és nem inkább semmi?" (Heidegger). A
fogyasztói társadalom, a manipuláció.
Szisztematikus megközelítésmód
Mi a filozófia?
A filozófia fogalma és tárgya, eredete, viszonya a szaktudományokhoz, a valláshoz, a
művészethez es a mindennapi élethez.
Fogalmak
Csodálkozás (thauma), tapasztalat (empíria), kételkedés (szkepszis), logosz
Ajánlott műrészletek
Platón: Hetedik levél. Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába.
Metafizika, ontológia
A létről való gondolkodás születése, monizmus, dualizmus, pluralizmus, immanencia és
transzcendencia.
Fogalmak
Arkhé, logosz, metafizika, jelenség és valóság, idea, részesedés (methexisz), visszaemlékezés
(anamnézisz), szubsztancia, lényeg, kauzalitás, teleológia, lét.
Ajánlott műrészletek
Parmenidész: 8. Töredék. Hérakleitosz: Töredékek. Platón: Barlanghasonlat. Arisztotelész:
Metafizika. Immanuel Kant: Prolegomena. Martin Heidegger: Mi a metafizika?
Ismeretelmélet
Szkepszis, racionalizmus
fenomenalizmus.

és

empirizmus,

transzcendentalizmus,

esszencializmus

és
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Fogalmak
Idolumok, empíria, racionalizmus, empirizmus, szkepszis, indukció,
transzcendentális módszer, Ding an sich, a priori szintetikus ítélet, igazság.

kriticizmus,

Ajánlott műrészletek
Francis Bacon: Novum Organum. René Descartes: Értekezés a módszerről. Immanuel Kant:
A tiszta ész kritikája, Előszó. Friedrich Nietzsche: A nem morálisan felfogott igazságról és
hazugságról.
Tudományfilozófia
A tudomány fejlődése és a különböző korok tudományosságának összemérhetetlensége.
Fogalmak
Verifikáció, falszifikáció, normál tudomány, anomália, paradigmaváltás.
Ajánlott műrészletek
Karl Popper: A tudományos kutatás logikája. Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak
szerkezete. + egy választható magyar szerző (pl. Polányi, Lakatos).
Etika
Eudaimonisztikus és erényetikák, deontikus etika, etikai racionalizmus, emotivizmus,
materiális és formális etikák.
Fogalmak
Erény, mezotész, igazságosság, szabadság, boldogság, eudaimónisztikus etika, bűn, szabad
akarat, Hume villája, maxima, autonómia, kategorikus imperativusz, szabadság és felelősség.
Ajánlott műrészletek
Arisztotelész: Nikomakhoszi ethika. Epiktétosz: Kézikönyvecske. Aurelius Augustinus:
Vallomások, A szabad akaratról. David flume: Értekezés az emberi természetről. Immanuel
Kant: A gyakorlati ész kritikája. Jean-Paul Sartre: Egzisztencializmus.
Vallásfilozófia
A hagyományos, metafizikus filozófiai istenkép és problémái, felbomlása, a modern filozófiai
istenkép.
Fogalmak
Hit és tudás, istenérv, racionalista valláskritika, természetes észvallás, személyes Isten.
Ajánlott műrészletek
Aurelius Augustinus: A rendről. Aquinói Szent Tamás: Summa theologiae. Voltaire:
Filozófiai ábécé. Sören Kierkegaard: Félelem és reszketés.+ egy választható 20. századi
szerző (pl. Hamvas Béla).
Politikai filozófia
A politika filozófiai tematizálása, elválasztása az etika kérdéseitől, szerződéselméletek, a
modern polgári szabadságfelfogás.
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Fogalmak
Politika, népszuverenitás, közakarat, közjó, szabadság, (pozitív) diszkrimináció.
Ajánlott műrészletek
Niccolo Machiavelli: A fejedelem. Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződésről. John
Stuart Mill: A szabadságról. + egy választható 20. századi szerző (pl. Bibó István).
A továbbhaladás feltételei
Tudatosuljon a tanulókban, hogy a filozófiai gondolkodásmód az emberi szellem minden más
tevékenységi formájától különbözik, ugyanakkor ötvözi azokat. A tanulók ismerjék fel a
filozófia integráló, szintetizáló és értékhordozó szerepét az emberi kultúrában.
Legyenek képesek egy-egy szerző jellemző szövegeinek értelmezésére, filozófiai fogalmak
jellemző kontextusának felismerésére.
Próbáljanak hétköznapi problémákat filozófiai kérdésekként is megfogalmazni. Elvárható a
tárgyszerű, indulatmentes vitakultúra, a logikus érvelés, a tolerancia, a gondolati alternatívák
számbavétele, a választás szabadságának és a szabadság.
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TÁNC ÉS DRÁMA
Helyi tanterve
Készítette: Horváthné Budaházy Éva
A tánc és dráma tantárgy tanmenetének elkészítésekor figyelembe vettem a Medgyessy Ferenc
Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola pedagógiai programjában a modulok oktatásáról
írtakat.
Az intézmény pedagógiai programjában meghatározott módon oktatott modulok értékelési,
minősítési szempontjait a közoktatási törvényben körvonalazott célok és követelmények
tükrében állítottuk össze. A helyi tantervek témaköreihez alkalmazkodva elsősorban csoportos
foglalkozásokat és szereplési lehetőségeket találva igyekszünk a modulok segítségével
képességeket fejleszteni a tanulókban. Értékelést írásban és szóban is végzünk.
A továbbhaladás feltétele a témakőrökben jelölt elméleti tudnivalók alapszintű elsajátítása (pl.
a dráma, drámajáték fogalma, a legfontosabb színháztörténeti korszakok) valamint részvétel a
csoportos munkában (pl. alapgyakorlatok, improvizációk, elemző beszélgetések). A
mozgásmotívumok elsajátításával egyéni készségek, képességek fejlődésének nyíljon
lehetőség.
Otthoni felkészülésre épülő értékelési formák: kisbeszámolók; műsortervek, jelmeztervek stb.
Értékelési területek az órán: a csoportmunkába kapcsolódás figyelemmel kísérése
(történetszerkesztés, mozgásetűdök, önálló pódiumi megoldások, nyelvi játékok és
hangképzési gyakorlatok).

9. ÉVFOLYAM
Heti 1 óra
37 óra
A tanmenet összeállításakor figyelembe vettem a következő adottságokat is:
 A tanulóknak átlagosan csak mintegy 10 % - a vett részt korábban tánc és dráma
képzésben. Így nem építek már ismert elemekre az órákon.
 A tantárgy alapvetően gyakorlati munkát igényel, melynek a feltételei csak kis
csoportokban valósulnának meg igazán. 35-40 fő együtt dolgozását nem lehet
megoldani csak a csoport differenciált foglalkoztatásával vagy más jellegű
átszervezéssel (pl. a fél csoport gyakorlati munkát végez, míg a másik fele elméleti
feladatot kap vagy egy-egy csoportos bemutató „közönsége" lesz) Ezért a hasonló
gyakorlatokat legalább 2-2 órára tervezem.
 Igyekszem megtartani a tantárgy tevékenységközpontú jellegét.
 A tanév folyamán biztosítom az egyéni gyakorlás lehetőségét is (pl. felkészülés
igény szerint szavalóversenyre, előadásra).
Tanmenet
1. Ismerkedés. Az éves munka menetének megbeszélése
2. Kis drámaelmélet (alaphelyzet, szituáció, konfliktus stb.)
3-4. Alapgyakorlatok, bemelegítő és lazító gyakorlatok
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4-5. Az alapgyakorlatok folyamatos elsajátítása és bővítése érzékelő gyakorlatokkal
(halláskoncentráció, látáskoncentráció).
6-7. Alapgyakorlatok. Társismereti és kapcsolatteremtő gyakorlatok.
8-9. Lazító gyakorlatok. Önismereti gyakorlatok.
10. A színház. Színháztörténeti korszakok.
11. A színházi munka főbb területei.
12. Az elméleti ismeretek rendszerezése és rövid, írásos számonkérés.
13-14. Lazító gyakorlatok. Kreativitást fejlesztő gyakorlatok. Nyelvi játékok.
15-16. Mimika és gesztusgyakorlatok. Metakommunikáció.
18-19. Helyzetgyakorlatok. Tükörjáték. Szoborjáték.
20-21. Szituációs gyakorlatok előkészítése (szituációk gyűjtése; szituációs játékok megadott
mondatra).
22-23. Konfliktushelyzeteket feldolgozó játékok. Improvizációk.
24-25. Egy közös színházi élmény megbeszélése. (Otthoni feladat: egy díszlet vagy
jelmezterv vagy egy szövegkönyv részletének elkészítése).
26-27. Az otthoni munkák megbeszélése.
28-29. Lazító gyakorlatok. A színpadi mozgás. Térszervezési gyakorlatok.
30-31. A színpadi tánc történetéből (lehetőség szerint filmes demonstrálás).
32-33. A népi játékok dramaturgiája. Népszokások.
34-35. A maszk és a báb.
36. A tanultak összegzése.
37. Beszélgetés. Munkánk elemzése. Értékelése.
A vastagon szedettek nem szükségképpen tevékenységközpontú órák. A tanári előadás is
lehet bennük domináns.
Munkám során használom a legalapvetőbb szakirodalmi ajánlókat. Pl. Pinczésné Dr. Palásthy
Ildikó: Dráma Pedagógia Pszichológia
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MŰVÉSZETEK
Helyi tanterve
A 11-12. ÉVFOLYAM
Alapelvek, célok
A Művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint
mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai jelentésekkel is
bíró tartománya. E tág kultúraértelmezésből következően sokféle lehetőség adódik a tanulók
sajátos megismerési módjainak, tevékenységeinek érvényesüléséhez.
E területek közös jellemzője értékközvetítő és értékőrző mivoltuk, továbbá az, hogy aktív
befogadásra, sőt alkotásra is késztetnek. A művészetek műveltségterület tehát egyaránt
fejleszti a teremtés és a létrehozás képességeit, valamint a megismerés, a befogadás és a
művészettel való élés képességeit.
A Művészetek műveltségi részterületei az Ének-zene, a Tánc és dráma, a Vizuális kultúra, a
Mozgóképkultúra és médiaismeret. Mindezek - mai művészetfelfogásunk szerint - önálló
művészeti ágazatok. Bár számos rokon vonással rendelkeznek, kialakulásuk, kifejezésmódjuk
és az adott korban betöltött szerepük szempontjából igen különbözőek. (Az egyes művészeti
területekhez szorosan kapcsolódó alapelvek az adott fejezet elején olvashatók.)
A nevelésben betöltött szerepükkel egymás hatását viszont erősítik, mivel mindegyik célja,
hogy a művészetekről, mint az alkotás, a megismerés, a kommunikáció összetett formáiról
olyan élményszerű tapasztalatokat, ismereteket nyújtson, amelyek nagyban hozzájárulnak a
legkülönbözőbb képességek fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához.
Több műveltségi részterületnek is célja - a sajátos kifejezési eszközeivel kapcsolatos
ismeretszerzés és képességfejlesztés mellett - a kultúra köznapi jelenségeinek kritikai
feldolgozása, a legfontosabb kommunikációs módok tanulmányozása. Ily módon az órai
tevékenységek kapcsolódhatnak művészi alkotásokhoz és a mindennapi élet
megnyilvánulásaihoz egyaránt.
A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok
által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjává válnak, segítik a mélyebb megismerést
és fejlesztik a kreativitást. Céljuk a képességek fejlesztése, a szellemi, lelki tulajdonságok
gyarapítása, az esztétikai fogékonyság, a fantázia, az érzékenység fokozása. A művészetekkel
való foglalkozás hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának
fejlesztéséhez.
A művészetek tanítása mással nem helyettesíthető módon járul hozzá a nemzeti és az európai
azonosságtudat kialakításához, a kultúra hagyományos és mai értékeinek megismertetéséhez,
közös élményanyaggal szolgálva az összetartozás érzésének erősítését. A művészeti örökség
és a belőle kibontakozó kortárs művészetek megismertetésével a művészeti nevelés segítséget
nyújt a fiataloknak, hogy saját koruk kultúrájában jobban eligazodjanak, felismerjék és
becsüljék a ma születő értékeket is. A nemzeti és az európai kultúra mellett a más kultúrák
értékeivel való megismerkedés nyitottságukat fokozza, felkelti és fejleszti az új iránti
kíváncsiságukat, toleranciájukat.
A művészeti nevelés hatékonyságát fokozhatja, ha a művészetek más műveltségi területekkel
összefonódva is megjelennek az iskolai gyakorlatban.
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A kerettanterv követelményeihez igazodva az esztétikai nevelés megjelölt céljaival
összhangban a képi kommunikációs eljárásokat megfigyeltetjük tanítványainkkal különféle
területeken: mindennapjaink civilizált környezetében, a média és a film világában a zenei és
irodalmi vagy irodalmat illusztráló formákban. A 11. évfolyamon a művészetek tantárgyat a
magyar irodalommal együtt is vezetheti a kollega, illetve külön rovatban tüntetheti fel az
órákat. Természetesen a művészetek tantárgy célkitűzéseit mindkét esetben figyelembe kell
venni.

11. ÉVFOLYAM
Heti 1 óra, évi 37 óra
Óraszám Tananyag
1.
A művészet szerepe, nyelve
2.
Befogadó, befogadás
3.
A művészi szépség fogalma
4.
Ősművészet
5.
Bronzkori művészet
6-7.
Egyiptom művészete I-II.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20-21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30-31.
32.
33.
34.
35.
36-37.

Mezopotámia művészete
Izrael művészete
India művészete
Kína művészete
Japán művészete
Prekolumbián kultúrák
Törzsi művészet
Kréta-Mükéné művészete
Az archaikus görög művészet
A görög klasszikus kor
A hellenisztikus kultúra
Az etruszk művészet
Róma I-II.
Pannónia provincia művészete
Az ókeresztény kultúra
Bizánc
Az iszlám művészet
A népvándorlás kora
A Karoling művészet
Az Ottó-kor
A román művészet
A gótika I-II.
A trecento
A quatrocinto
A cinquecento
A manierizmus
Összefoglalás

Alapfogalmak

Megalitikus építészet
Mantaba oszlop, pillér,
legnagyobb felület törvénye
Relief

hieroglifa,

a

Mecset
Porcelán, buddhizmus, kalligráfia
Sinto
Fetisizmus, totemizmus, animizmus
Koré/kórosz
Timpanon

Támpillér, fiatorony, szentély körüljáró
Rusztika, kváderkő
Bizarr
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12. ÉVFOLYAM
Heti 1 óra, évi 33 óra
Óraszám Tananyag
1-2.
A barokk I-II.
3-4.
A klasszicizmus I-II.
5.
A biedermeier
6.
A szentimentalizmus
7-8.
A romantika művészete
9.
A realizmus
10-11.
Medgyessy Ferenc művészete
12.
A naturalizmus
13.
Az impresszionizmus
14.
A szimbolizmus művészete
15.
Historizmus, akadémizmus, eklektika
16.
A szecesszió
17.
A XX. század művészete
18.
Az avantgárd törekvések
19.
Az expresszionizmus
20.
A kubizmus
21.
A futurizmus
22.
A dadaizmus
23.
A szürrealizmus
24.
Az 50-es, 60-as évek művészeti törekvései
25.
Az akcióművészet
26.
A posztmodern művészet
27-28.
Napjaink művészete
29.
A XX. sz. irodalma
30.
A XX. sz. zenéje
31.
A XX. sz. táncművészete
32-33.
Összefoglalás
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KÉMIA
Helyi tanterve
9-10. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
A gimnázium 9-10. évfolyamán az általános iskolában lerakott alapokon tovább építjük a
diákok kémiai ismeretrendszerét. A többi természettudományban szerzett tudással egyre több
ponton érintkezve tovább fejlesztjük a tanulók ismeretrendszerét, világképét és képességeit.
A diákok ebben a korban már igénylik és képesek is az elvontabb fogalmak befogadására,
ezért a megértés dominál a kémiatanulásukban. Korábbi fizikai ismereteik és az általános
kémia tudományos igényű tárgyalása a diákok korábbi szervetlen kémiai tudását is
értelmezik, és olyan alapot adnak a jelenségek megértéséhez, ami az élő rendszerekben lezajló
bonyolult szerves kémiai folyamatokat is kezelni tudja. A hétköznapi életből vett példák
teszik ezt a megismerési folyamatot életközelivé.
A diákok anyagismerete gimnáziumi tanulmányaik során egészül ki a háztartás, a közvetlen
környezet, a gazdaság és a természet szempontjából kiemelkedő szerves anyagok
tulajdonságaival. Megismerik az egészségkárosító szenvedélybetegségek kulcsvegyületeit
(alkohol, nikotin, koffein, drogok), és ezek biológiai, társadalmi hatását.
A kísérletezésben már gyakorlattal rendelkező gyerekek új, összetettebb eszközök használatát
sajátítják el, műszereket és számítógépet is használnak a kísérletek, mérések során. Sokan
közülük tanári felügyelet mellett, leírás alapján önállóan készítenek elő és hajtanak végre,
estenként értelmeznek is kísérleteket, méréseket. Az érdeklődők a problémamegoldás
eszközeként képesek használni tudásukat: kísérletet terveznek egy-egy probléma vizsgálatára,
megoldására.
A molekulamodellek használata a kovalens és a másodrendű kémiai kötések, valamint a
szerves kémia feldolgozása során elengedhetetlen. A modellezés segít megérteni a
bonyolultabb térbeli viszonyokat, fejleszti a térszemléletet és nagyon szívesen végzik a
gyerekek. A bonyolultabb molekulák modelljeinek elkészítése izgalmas kihívás számukra.
Az üzemlátogatásoknak fontos szerepe van a kémiai ipar és a mindennapi élet eddig
ismeretlen vetületének bemutatásában, a pályaorientáció előkészítésében. Élményt és
megerősítést jelent a diákoknak, amikor a termelő üzem szakemberei az általuk ismert kémiai
fogalmakkal írják le a gyártás folyamatát, a felmerülő problémákat, a környezeti gondokat.
A tantárgyi koncentráció egymást erősítő hatása eredményeként a 10. évfolyam végére már
színvonalas, tudományos értékű szóbeli és írásbeli szövegalkotásra lehetnek képesek a
tanulók. Ki kell használni, hogy ezeket a tevékenységeket szívesen és nagy hozzáértéssel
végzik számítógép segítségével.
A 14-16 éves korban szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékonyak a környezeti gondokra a
gyerekek. Már kezdik átlátni a világot, érzékelik és értik a fonák helyzeteket, erős a kritikai
érzékük és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitottak. Fontos cél és egyben lehetőség a
gimnáziumi környezeti nevelés érdekében a biológia, a földrajz és a fizika tárgyak integrálása.
Komoly eredményeket lehet így elérni a környezeti nevelés terén a diákok világképe,
környezetszemlélete, értékrendje és mindennapi szokásaik tekintetében is.
A kémiatanulás során olyan ismeretrendszert és képességkészletet sajátítanak el a diákok,
amely továbbépíthető alapot ad a mindennapi élet szintjén az anyagok és a velük kapcsolatos
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információk kezeléséhez, amely ismétlés és gyakorlás után sikeres kémia érettségi vizsgára
készít fel és amely kevés kiegészítéssel lehetővé teszi az alaptudományok vagy az alkalmazott
tudományok területén eredményes felsőfokú tanulmányok folytatását.
Fejlesztési követelmények
Ismeretszerzés és alkalmazás
Szerezzenek alapos jártasságot a diákok a nyomtatott, sugárzott és digitális média kritikus
használatában. Nyelvi, kommunikációs, számítástechnikai ismereteiket és a helyi
audiovizuális lehetőségeket kiaknázva legyenek képesek tudományos igényű előadás
tartására, tanulmány megírására.
A kísérletek megismétlése és leírás után történő elvégzése után olyan problémákkal kell
szembesíteni a tanulókat, melyeket kísérletek önálló tervezésével és végrehajtásával
oldhatnak meg.
A molekulamodellek elkészítésében szerezzenek a diákok rutinszintű gyakorlatot. Az
elkészített modellek segítségével legyenek képesek értelmezni a molekulák szerkezetét,
fizikai és kémiai sajátságait.
Látniuk kell, hogy a környezeti problémák hátterében a tudományos-technikai fejlődés, az
ipari, gazdasági, társadalmi folyamatok állnak, és kérdéses, hogy a társadalom meg tudja-e
oldani ezeket a gondokat a tudomány segítségével. Legyenek tudatában annak, hogy a
lehetséges megoldások egy részének politikai, gazdasági ellenérdekeltségből eredő akadályai
vannak. Ismerjék fel a tanulók a saját mindennapi életükben a környezeti problémákat, és
tanárok valamint szülők segítségével közösen keressenek megoldást az egyszerűbb gondokra.
Jelenjen meg mindennapi életükben a környezettudatos életvitel minél több eleme.
Családjukban, iskolájukban, tágabb környezetükben szerzett személyes tapasztalataik és
tanulmányaik nyomán diákjainknak meg kell érteniük, hogy az egészség és a környezet
épsége semmivel nem pótolható érték az egyén és a kisebb-nagyobb közösségek számára.
Ismerniük kell azokat a környezeti tényezőket és életmódunk azon összetevőit, amelyek
veszélyeztetik ezeket az értékeket. Legyen ezekről a kérdésekről saját véleményük.
Tájékozottság az anyagról
Az anyag részecsketermészetéről rendelkezzenek a tanulók a koruknak, elvonatkoztatási
készségüknek megfelelő ismeretekkel. Vizsgálataik és tanulmányaik eredményeként ismerjék
a környezetükben előforduló fontosabb szervetlen és szerves anyagok részecskeszintű
szerkezetét, a szerkezetből következő és egyéb fontos tulajdonságait, esetleges veszélyeit és
biztonságos, szakszerű használatukat.
Ismerjék a diákok az anyag különböző szerveződési szintjeinek jellegzetességeit, tudják mi az
azonos és mi az eltérő ezek között.
Környezetünk anyagai közül az elfogyasztott tápanyagokkal kerülünk a legközvetlenebb,
hosszú ideig tartó kapcsolatba. Legyenek tájékozottak a diákok a szervezetükbe kerülő
természetes és mesterséges anyagokról. Legyen áttekintésük ezen anyagok szerepéről,
értékéről, veszélyeiről. Legyenek tudatában a táplálkozás egészségmegőrző szerepével,
ismerjék az egészséges étkezési szokásokat.
Az egészségkárosító anyagok közül a nikotin, az alkohol és a tudatállapotot befolyásoló
drogok jelentenek közvetlen veszélyt erre a korosztályra. Olyan formát kell találnunk ezen
anyagok veszélyeinek, élveztük személyes és társadalmi hosszú távú következményeinek
bemutatására, hogy ennek hatására a gyerekek elhatárolják magukat ezen anyagok
használatától. A diákoknak ismerniük kell az őket veszélyeztető anyagok hatásait, el kell
utasítaniuk ezek fogyasztását.
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Legyenek képesek a diákok saját környezetükben felismerni a káros anyagokat. Önállóan
vagy megfelelő segítséggel előzzék meg és csökkentsék felhalmozódásukat.
Tájékozódás az időben. Az idő és a természeti jelenségek
Tudniuk kell a diákoknak, hogy az idő alapmennyiség, amelynek segítségével
meghatározhatók más mennyiségek is. Lássák, hogy a kémiai folyamatok időbeli lefolyása
különböző lehet (a rozsdásodástól a robbanásokig).
Legyenek tudatában egyes kémiai folyamatok megfordítható jellegének. Példákon keresztül
értelmezzék az egyensúlyi helyzet megváltoztatásának lehetőségeit. Tudják a diákok, hogy a
kémiai, dinamikus egyensúly élettelen rendszerekben fordul elő, az élő rendszereket más
jellegű egyensúlyok jellemzik.
Tájékozódás a térben. A tér és a természeti jelenségek
Legyen a diákoknak elképzelésük az atomon belüli méretarányokról, valamint a kémiai
részecskék és a közvetlenül érzékelhető méretű testek méretének nagyságrendi eltéréséről.
Rendelkezzenek ismeretekkel a molekulák térbeli alakjáról, ennek változásáról és az ezen
alapuló izomériáról. Ismerjék a részecskékből felépülő halmazok alapvető térbeli viszonyait.
Tájékozódás a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről
A diákoknak tudniuk kell, hogy a sokszínű anyagi világ egységes a felépítő részecskék és a
kapcsolatukban érvényesülő törvények, szabályszerűségek tekintetében. Érteniük kell azt,
hogy a természet egységes rendszer, melyet csupán az emberi megismerés vizsgál különböző
szempontok és módszerek, tudományágak alapján. Tudatában kell lenniük annak, hogy a
tudományos megismerés kanyargós utakat bejárva fejlődik. A felhalmozott tudás az egész
emberiség közös eredménye, melyben testet ölt a letűnt generációk minden tapasztalata, az
életüket a tudományos problémák megoldásának szentelő tudósok munkája, tehetsége.
Ismerjék a tanulók a kémiai ismereteikhez kapcsolódó legnevesebb hazai és külföldi
kutatókat.
Követelmény:
A kulcskompetenciák alapján valósuljanak meg kémia tantárgy sajátos pedagógiai feladatai,
követelményei
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a
szabadidős tevékenységekben.
Az anyanyelvi kommunikáció feltételét a megfelelő szókincset, valamint a nyelvtan és az
egyes nyelvi funkciók ismeretét biztosítja a kémia tartalmú szakkönyvek, tankönyvi leckék,
előadások, ismeretterjesztő filmek. Az írásbeli és szóbeli feleletek segítik a tanulót abban a
képességében, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni
tudjon, kommunikációját figyelemmel kísérje, és a helyzetnek megfelelően alakítja. Önálló
beszámolók révén képessé válik a kémiai információk összegyűjtésére és feldolgozására, az
információkat és különböző segédeszközöket képes használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a
helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. Képes megkeresni,
megkülönböztetni és felhasználni ez által különféle típusú szövegeket: a populistát a
szakszövegtől.
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Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés,
más kultúrák megismerése. Ezt szolgálja az internet használata ,érdekes kémiai kísérletek
felkutatásához, a tudomány friss eredményeinek megismeréséhez. A globálissá váló
környezeti problémák megértéséhez viszont elengedhetetlen az idegen nyelv valamilyen
ismerete. Mindezek segítik az idegen nyelvek iránti pozitív attitűd kialakulását ,és a globális
problémák iránti érdeklődés és kíváncsiság fenntartását.
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A
kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak,
mint az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására. Ez utóbbi, a matematikai modellek alkalmazásával járul hozzá a kémia a
matematikai kompetencia fejlesztéséhez. Sztöchiometriai számítások, oldatok töménységének
a kiszámítása, pH-számítások, reakcióhő kiszámítása. Táblázatok alkalmazása (oldhatóság,
elektronegativitás, stb.). A függvénytáblázat használata (képződéshők kikeresése, oldatok
sűrűségének megkeresése stb.). Grafikonok elemzése.
Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
Számos kémiai anyagrész szolgálja ennek a képességnek a kialakulását: az anyagok
szerkezete, atommodellek, vegyipari gyártási folyamatok megismerése, stb.
A kémia is törekszik a természeti világ alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmainak,
módszereinek, a technológiai folyamatainak, valamint a mindezek emberi alkalmazása során
kifejtett tevékenységeinek természetre, emberi életre gyakorolt hatásának a megismerésére.
Ezeknek az ismereteknek a birtokában az tanulók megértik a tudományos elméletek szerepét a
társadalmi folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait
és kockázatait a társadalom egészében (a döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi kérdésekkel,
kultúrával stb. kapcsolatosan).
A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani
természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben
felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új
technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények
alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a
természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az
áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben.
Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan,
és globális vonatkozásokban egyaránt.
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A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti
érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja –
különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, közösségünkre
és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Képessé válik az áltudomány és emberi
megtévesztésre irányuló törekvések felismerésére.
Szociális és állampolgári kompetencia
A gyakorlati életben való eligazodás technikáinak, és az együttműködés, a konfliktuskezelés
képességének továbbfejlesztése (pl. közös döntéssel, disputával, tárgyalással, szerep- és
szimulációs játékkal).
A világra nyitott szemlélet formálása (pl. aktuális hírek, információk értelmezésével). A
kísérletek megismétlése és leírás után történő elvégzése után olyan problémákkal kell
szembesíteni a tanulókat, melyeket kísérletek önálló tervezésével és végrehajtásával
oldhatnak meg.
Az egyén és a kisebb-nagyobb társadalmi közösségek lehetőségeinek, szerepének,
felelősségének bizonyítása a környezet értékeinek, harmóniájának megóvásában és
továbbadásában. Az emberiség természetátalakító tevékenységén (mint példán) keresztül a
beavatkozások következményeinek megértése. Ennek érdekében a cselekvéseket és
döntéseket befolyásoló tényezők mérlegelése, a gazdaság és a környezet érdekeinek
összehangolása, a felelős környezeti magatartás.
Látniuk kell, hogy a környezeti problémák hátterében a tudományos-technikai fejlődés, az
ipari, gazdasági, társadalmi folyamatok állnak, és kérdéses, hogy a társadalom meg tudja-e
oldani ezeket a gondokat a tudomány segítségével. Legyenek tudatában annak, hogy a
lehetséges megoldások egy részének politikai, gazdasági ellenérdekeltségből eredő akadályai
vannak. Ismerjék fel a tanulók a saját mindennapi életükben a környezeti problémákat, és
tanárok valamint szülők segítségével közösen keressenek megoldást az egyszerűbb gondokra.
Jelenjen meg mindennapi életükben a környezettudatos életvitel minél több eleme.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A természeti környezet esztétikai szépségét megismertetni a tanulókkal ( pl. ásványok,
kőzetek vizsgálatán, kirándulások tapasztalatain keresztül) Törekedjenek annak természetes
megőrzésére, valamint a közízlés fejlődésének, az esztétikum mindennapokban betöltött
szerepének a megértésére.
A tanulók esztétikai befogadóképességének fejlesztése műalkotások anyagának, kémiai
felépítésének elemzésével
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó
lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a
kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és
hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a
gazdasági tevékenységek során van szükség.
A munkaerő-piaci ismeretek (intézményrendszer, pályaismeret, szakmaismeret) bővítése. A
szakmaváltásra való képesség fejlesztése (pl. esetelemzésekkel).
Az adott téma feldolgozását leginkább segítő, másodlagos információhordozók (pl.
ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, albumok, almanachok, folyóiratok,
napilapok, lexikonok, különböző típusú ábrák, álló- és mozgóképek, modellek, CD-ROM,
tömegkommunikációs források, internet, riportok, szóbeli források) önálló kiválasztása.
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Tájékozódás, eligazodás, válogatás a különböző jellegű információs anyagokban és ezek
gyűjteményeiben (pl. könyvtárban, kiállításon, múzeumban és a világhálón) témakörök és
célok szerint önállóan.
Pontos megfigyelések, egyénileg vagy csoportosan végzett vizsgálódások a természet-, a
társadalom- és a környezettudományok szempontjainak megfelelően.
A csoportos munkavégzés módszereinek fejlesztése a tanuló kísérletek során. Az eszközök és
a mérőműszerek alkalmazása, balesetmentes használata.
Digitális kompetencia
Információk gyűjtése számítógép segítségével, megbízhatóságuk önálló mérlegelése.
Kémiai információ előállítására szolgáló eszközök használata egyéni vagy csoportmunkában.
Internetalapú szolgáltatások (pl. virtuális intézménylátogatás, kísérletek, szimulációk és
animációk keresése) elérésének elsajátítása. A számítógéppel segített együttműködő tanulás
egészséges hangsúlyának megteremtése a kémia tanórákon. digitális tananyagok használata,
értelmezése. (prezentációk, animációk). Tanulói kiselőadások prezentációs anyagának
készítése önállóan. Interaktív digitális feladatok használata.
Hatékony, önálló tanulás
Ismeretszerzésben, tanári útmutatással próbáljuk az önálló tanulást, ismeretek feldolgozását
elősegíteni (pl. tájékozódjanak a diákok a szervezetükbe kerülő természetes és mesterséges
anyagokról. Legyen áttekintésük ezen anyagok szerepéről, értékéről, veszélyeiről. Legyenek
tudatában a táplálkozás egészségmegőrző szerepével, ismerjék az egészséges étkezési
szokásokat.)
Előtérbe helyezzük a problémaközpontú, felfedeztető, gondolkodásra nevelő, cselekvő
tanítás-tanulás elősegítését. (pl. problémamegoldó feladatokkal, izomerek írása, nevezéktan
alkalmazása, reakcióegyenletek írása, kísérletek elemzése)
A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse saját tanulási stratégiáit,
készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a
számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást.
A hatékony és önálló tanulás elősegítése ábrák elemzésével, kísérletek értelmezésével, önálló
kiselőadások készítésével. A multimédia, szakkönyvek, kísérletek, révén segítsük elő a
motiváció folyamatos fenntartását, a figyelem összpontosítást, a pozitív attitűd kialakulását.
Információfeldolgozás önálló elősegítése:
A kémia tartalmú információk önálló értelmezése, értékelése és feldolgoztatása egyéni és
csoportmunkában:
 lényegkiemelés szövegből, összehasonlítások, az információk csoportosítása és
rendszerezése különböző szempontok szerint;
 ábrák elemzése, összehasonlítása;
 részletes vázlat és jegyzet készítése információk alapján önállóan;
 megalapozott következtetések levonása, elemzések készítése készen kapott,
számítással nyert és önállóan gyűjtött adatokból, tényekből;
 a számítástechnika által nyújtott lehetőségek alkalmazása a tanulói beszámolók,
kiselőadások összeállítása során;
 önálló beszámolók, kiselőadások készítése
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9. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
Az általános iskola kémia kerettantervében szereplő ismeretek, tevékenységek, képességek
közül használják, rögzítsék, gyakorolják a tanulók azokat, amelyek kapcsolódnak a
gimnáziumban szereplő tartalomhoz.
Kísérletek, megfigyelések végzése a tanár szóbeli vagy írásbeli útmutatása alapján.
A kísérletben felhasznált és keletkezett anyagok egészségügyi, környezeti hatásainak
megfelelő kezelése.
Az ismeretterjesztő irodalom, a tudományos és a napi sajtó, a lexikonok, kézikönyvek, a
könyv- és médiatár, a sugárzott és a digitális média kritikus, igényes használata.
A megfigyeléssel, méréssel és a médiából összegyűjtött információk összehasonlítása,
szelektálása, csoportosítása.
Rendszerezést igénylő feladatok önálló elvégzése.
A világ kémiai hátterű aktuális eseményeinek, híreinek (pl. balesetek, katasztrófák,
tudományos és technikai sikerek) rendszeres megbeszélése.
Az új eseményekről megjelenő hírek követése, összekapcsolása, összehasonlítása és
értékelése.
Információk megjelenítése vonalas felosztások, táblázatok, diagramok, grafikonok, ábrák,
rajzok formájában, és ezek értelmezése, használata.
A verbális és a képi információk egymásba alakítása.
A számítástechnikai készségek és az elérhető programok adta lehetőségek alkalmazása a fenti
tevékenységekben.
Segítséggel vagy önállóan szerkesztett, szemléltető eszközöket is alkalmazó előadás tartása az
ismeretekről.
A 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 tanult anyagszerkezeti ismeretek alkalmazása a korábban tanult elemekre, vegyületekre.
A reakcióban szereplő anyagok szerkezetváltozásainak megállapítása.
A megismert kémiai reakciók osztályozása típusuk szerint; a besoroláshoz szükséges lényeges
tulajdonságok felismerése.
A redoxireakciók értelmezése az oxidációsszám-változások alapján, reakcióegyenletek
rendezése az oxidációsszám-változások alapján.
A redoxifolyamatok irányának becslése a standardpotenciálok összehasonlítása alapján.
Ionegyenlet írása egyszerű esetekben.
A kémiai jelek és a kémiai egyenlet mennyiségi értelmezésére vonatkozó ismeretek
alkalmazása.
Egyszerű számítási feladatok megoldása (egyszerű sztöchiometria, képletmeghatározás,
keverékek, elegyek összetétele, termokémia, elektromotoros erő és standardpotenciál, egész
számú pH); a megoldás során a kémiai jelek mennyiségi értelmezésére és az SI
mértékegységek használatára vonatkozó ismeretek alkalmazása.
Az eredmények nagyságrendjének ellenőrzése fejben.
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TÉMAKÖRÖK
Tudománytörténet

TARTALMAK
A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága,
kísérleteik, felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események.
Tájékozódás
aAtomszerkezet:
részecskék világábanAtommodellek a tudománytörténetben. Az alapállapotú atom és
gerjesztése. Az elektronfelhő szerkezete: elektronhéjak, alhéjak,
atompályák, elektronpár, párosítatlan elektron. Vegyértékelektronok,
atomtörzs. Ionizációs
energia. Elektronegativitás. A
radioaktivitás
alkalmazása és veszélyei.
Molekulaszerkezet:
Kovalens kötés: szigma- és pi-kötés, delokalizált kötés, datív kötés, poláris
és apoláris kötés. Kötési energia. A molekulák téralkatát meghatározó
főbb tényezők. Apoláris molekula, dipólusmolekula, a dipólusosság
feltételei.
Anyagi halmazok:
Állapotjelzők, Avogadro-törvénye. A gázok moláris térfogata, gázok
sűrűsége. Első- és másodrendű kötések, fajtái, jellemzői és kialakulásuk
feltételei. Térfogatszázalékos összetétel, koncentráció (mol/dm3). Oldatok
hígítása. Kristályrács típusok, amorf anyagok.
A kémiai reakciók aTermokémia:
Reakcióhő (exoterm és endoterm reakciók), képződéshő, Hess-tétele.
részecskék
ismeretében
Reakciósebesség és egyensúly:
A reakciósebességet befolyásoló tényezők (koncentráció, hőmérséklet,
katalizátorok)
Egyensúlyra vezető kémiai reakciók, az egyensúly
törvénye, egyensúlyi állandó, Le Chatelier-elv.
Redoxireakciók:
Oxidáció és redukció (elektronátadással), oxidáló- és redukálószer, a két
fogalom viszonylagossága. Az oxidációs szám.
Galvánelemek:
A galvánelem működési elve. Elektród, katód és anód. Katód- és
anódfolyamatok
a
galváncellában,
elektromotoros
erő,
standardpotenciál. A galvánelemek gyakorlati jelentősége (pl. zsebtelepek,
ólomakkumulátor) és környezetvédelmi vonatkozásai.
Elektrolízis:
Katód- és anódfolyamatok elektrolíziskor (a tanult folyamatok
esetében). 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 (25 C-on), kémhatás,
pH.
A továbbhaladás feltételei
Az anyagok atomos szerkezetének ismerete. Alkalmazza a tömeg-darabszámanyagmennyiség kapcsolatát. Számolja ki adott összegképletű anyag moláris tömegét.
Állapítsa meg a tanult atomok elektronszerkezetét a periódusos rendszer használata
segítségével. Következtessen az atom vegyértékelektron-számából a belőle keletkező ion
töltésszámára. Említsen példákat a radioaktív folyamatok alkalmazására és ezek veszélyeit,
kockázatait is ismerje. Szerkessze meg egyszerűbb vegyületek képletét. A tanult molekulák
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modelljét készítse el önállóan és értelmezze alakjukat a modell segítségével. Leírás alapján
mutassa be a 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, és magyarázza ezek tulajdonságait
anyagszerkezeti alapon. Értelmezze a kémiai reakció és a fizikai változás közti különbséget.
Ismerje fel egyszerű esetekben a hétköznapi életben előforduló redoxireakciókat és sav-bázis
reakciókat. Mondjon példát az elektrolízis és a galvánelem gyakorlati felhasználására, ismerje
ezek veszélyeit, környezetbarát alkalmazásukat. A hétköznapokban előforduló oldatok
összetételét értelmezze. A használati utasítás alapján készítse el a mindennapokban
használatos, oldást vagy hígítást igénylő vegyszerek oldatait. Szerkesszen egyszerű kémiai
egyenleteket. Értelmezzen egyszerű, kémiai ismereteket tartalmazó ábrákat, grafikonokat,
táblázatokat.

10. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
Az egyes témakörökben szereplő vegyületek megismerése közben használják, rögzítsék,
gyakorolják a tanulók a 9. évfolyam kerettantervében szereplő ismereteket, tevékenységeket,
képességeket.
Új jelenségek önálló értelmezése a korábban észlelt és értelmezett jelenségek ismeretében.
A szerves vegyületek fizikai és kémiai sajátosságainak igazolása a megfelelő kísérletekkel.
Egyszerűbb majd összetettebb kérdések megválaszolására kísérletek tervezése és végzése
segítséggel majd önállóan.
A tanult szerves anyagok molekulamodelljének elkészítse és jellemzése; annak megítélése,
milyen erők hatnak a vegyület halmazában és milyen fizikai tulajdonságok következnek
ebből.
A számítástechnikában elsajátított ismeretek (pl. minternet, levelező, szövegszerkesztő,
függvény- és diagramszerkesztő, táblázatkezelő vagy grafikai programok használata)
alkalmazása az információszerzés, -feldolgozás és -átadás folyamán.
Távolsági kommunikációs technikák (elektronikus levelezés, telefon, fax) szakszerű
használata.
Előadás tartása az 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 elemzésében és a lehetséges megoldási módok keresésében a különböző (nem csak
természettudományi) tantárgyakban tanult ismeretek alkalmazása.
Információk szerzése és önálló vélemény kialakítása a szenvedélybetegségek kémiai
vetületeiről, az oxigén- és nitrogéntartalmú vegyületek narkotikus és egészségkárosító
hatásairól, a személyiségre és a társadalomra irányuló veszélyeiről.
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
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térszerkezete, polaritása, valamint az olvadás- és a forráspont, illetőleg az oldhatóság között.
Egy vegyületben 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 bármely adott összegképletű C, H és O atomokból álló
vegyületre.
A környezetünkben előforduló műanyagok tulajdonságainak vizsgálata, felhasználási
lehetőségeik, esetleges környezetkárosító hatásuk magyarázata felépítésük alapján.
Információk szerzése arról, hol vesznek át a tanuló lakóhelyéhez legközelebb háztartási
veszélyes hulladékokat és újrahasznosítható anyagokat.
Vizsgálat tervezése a háztartások hulladéktermelésének mennyiségi, minőségi viszonyainak
felmérése érdekében, a kapott adatok elemzése.
Megoldások említése a háztartási csomagolóanyagok mennyiségének háztartáson belüli és
országos szintű csökkentésére.
TÉMAKÖRÖK
Tudománytörténet

TARTALMAK
A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága,
kísérleteik, felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események.
Szénhidrogénkincsün Szerves kémia, a szén központi szerepe. A földgáz és a kőolaj:
k,
mintKeletkezésük. A metán (részletesen), égése, halogén-szubsztitúciója , PBgáz, környezetkímélő autógáz. Kőolajfeldolgozás, kőolajpárlatok és
energiahordozó
felhasználásuk, telített szénhidrogének, alkánok, összegképlet és szerkezeti
képlet, homológ sor, általános összegképlet. Konstitúciós izomerek, a
szabályos nevezéktan alapjai, alkilcsoport. Az alkánok égése, tűzoltási
lehetőségek. Halogén-szubsztitúció. Aromás szénhidrogének, a benzol
(részletesen), szubsztitúciós reakciókészsége, jelentősége, mérgező
hatása. A kőolajipar és -felhasználás környezeti problémái.
Telítetlen szénhidrogének:
Legfontosabb
Alkének. Az etén (részletesen), addíciós reakciói (halogén-, hidrogénműanyagaink
halogenidvíz-,
hidrogénaddíció),
polimerizáció,
polietilén
(PE). Konformáció, sztirol, polisztirol (PS). Az alkének ipari jelentősége,
geometriai (cisz-transz) izomerek. Diének (butadién, izoprén), kaucsuk,
gumi, műgumi. Alkinek, etin, addíciós reakciói, reakciója nátriummal,
ipari jelentősége. Halogénezett szénhidrogének: A fontosabb halogénezett
szénhidrogének (freon, vinil-klorid, PVC, teflon) tulajdonságai,
jelentőségük,környezeti hatásuk (freon és PVC). Szubsztitúció és
elimináció.
Szerves vegyületek aAlkohol - alkoholok:
kamrától
aFunkciós csoport. Az alkoholok általános szerkezete. Az etanol
(részletesen), halmazszerkezete (hidrogénkötés), főbb fizikai sajátságai,
laboratóriumig
jelentősége, éghetősége, reakciója nátriummal. Éterszintézis, dietil-éter,
gyúlékonysága, jelentősége. Az alkoholizmus, a metanol, a glicerin, a
fenol. Az alkoholok lebomlásának első terméke a szervezetben: az
aldehidek. A formaldehid (részletesen), formalin, redukciója és oxidációja,
előállítása és jelentősége.
Aceton- ketonok. Az aceton (részletesen), negatív ezüsttükörpróba,
jelentősége.
Ecet - karbonsavak:
Hidrogénkötésre való hajlam.
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A hangyasav és az ecetsav (részletesen), sav-bázis tulajdonságok,
jelentőség.
A biológiai és kémiai szempontból fontos karbonsavak (zsírsavak, tejsav,
benzoesav, szalicilsav).
Az alkohol–oxovegyület–karbonsav redoxi átalakulások.
Illatok, ízek, fűszerek - karbonsavészterek:
Előállításuk karbonsavból és alkoholból, főbb fizikai sajátságaik,
előfordulásuk, felhasználásuk.
Zsírok, olajok - gliceridek:
zsírok és olajok, főbb sajátságaik, margaringyártás. A használt
sütőzsiradékok környezeti problémája, újrahasznosítása. A foszfatidok és a
nitroglicerin. Kolloid rendszerek.
Szappanok, mosószerek:
Szappangyártás, szappanok, a tisztító hatás mechanizmusa, szennyvíz,
eutrofizáció.
Cukor és liszt papírzacskóban - szénhidrátok:
Monoszacharidok.
Funkciós csoportjaik, a glükóz (részletesen), erjedés, a fruktóz, biológiai
jelentőségük. Konfiguráció, optikai izoméria (léte). Diszacharidok. A
maltóz, a sörgyártás, a szacharóz, biológiai jelentőségük. A mono- és
diszacharidok
redukáló
hatása
(ezüsttükörpróba,
Fehlingreakció). Poliszacharidok. A cellulóz, papír, újrahasznosítási lehetőségek,
a keményítő, a glikogén, a redukciós készség hiánya.
Tej, tojás, hús - fehérjék:
Az aminok, aminocsoport, bázikusság. Amidok, az amidcsoport
szerkezete. A természetes eredetű aminosavak általános szerkezete,
amfotéria, az aminosavak kapcsolódása, polipeptidek, fehérjék. A fehérjék
elsődleges,
másodlagos,
harmadlagos
és
negyedleges
szerkezete. Denaturáció és koaguláció.
A biológia határán Nukleinsavak: a ribóz, a 2-dezoxi-ribóz, nukleotidok, a nukleotidok
kapcsolódása, az RNS, bázissorrend, a DNS kettős hélix. A nukleinsavak
jelentősége, a fehérjeszintézis vázlata. Az örökítőanyag módosulása,
mutációk,
mutagén
anyagok. Nukleinsavrombolás
sugarakkal
(atombomba, ózonlyuk, csíramentesítés). Reakcióláncok: biokémia és
vegyipar, hasonlóságok, eltérések.
A teától a heroinig
A szenvedélybetegségekkel kapcsolatos nitrogéntartalmú szerves
vegyületek, drog (alkohol, nikotin, tein, koffein, kábítószerek),
hatásmechanizmus, hozzászokás, függőség, hatásuk az egyén és a
társadalom szintjén.
Környezeti
szervesEnergiagazdálkodás: fosszilis, hasadó és megújuló energiaforrások,
kémia
előnyeik, hátrányaik. Műanyagok: le nem bomlás, hulladékégetés,
dioxin. Táplálékaink: növénytermesztés, peszticidek, állattenyésztés,
antibiotikumok,
hormonok,
tartósítószerek,
E-számok,
biogazdálkodás. Van-e harmadik út?: tervgazdaság és piacgazdaság,
fogyasztói társadalom, a fenntartható fejlődés és a környezet, hol van az
„elég” a személyes és a társadalmi léptékű fogyasztásban.
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A továbbhaladás feltételei
A tanuló sorolja fel a szerves vegyületeket felépítő elemeket. Tudja a szerves vegyületek főbb
alaptípusait (telített, telítetlen, aromás, nyílt láncú, gyűrűs, szénhidrogén stb.). Ismerje a
köznapi életben 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
szervesvegyipari termékeket. Ismerje fel a mindennapi életben gyakran előforduló kolloid
rendszereket. 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. Szerkesszen egyszerű szerves kémiai egyenleteket. Soroljon fel
szerves vegyületekkel kapcsolatos környezeti problémákat, és említsen megoldási
lehetőségeket ezekre. Ismerje a gazdasági fejlődés árnyoldalait, környezeti hatásait és a
fenntartható fejlődés fogalmát.
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GYÓGYTESTNEVELÉS
Helyi tanterve
9-13. ÉVFOLYAM
Összeállította: Labodáné Fésüs Mónika
Szeptember 1-8. óra
Cél
szűrések,

Október 9-15. óra
Cél
a hiányzó fiziológiás görbületek kialakítása,
mellkas erősítése, mellkas tágítása
A háti szakasz merevségének és fokozott
görbületének megszüntetése kontraktúrák
oldása.
Általános kondicionálás
A
helyes
medencetartás,
testtartás
tudatosítása, kialakítása izomfűző
Követelmény:
Követelmény
csoportszervezés,
előkészítés: A tanuló rendelkezzen
mozgástűrőképesség, terhelhetőség, kóros Ismeretekkel: diagnózisáról, az egyéni
görbületek, felmérés a főbb izomcsoportok gyakorlatok
hatásáról,
a
káros
erejéről, légző technika)
mozgásanyagról, az egészséges életmódról.
a káros mozgásanyag ismeretével
Jártassággal
a
játékok
és
utánzó
mozgásfeladatok
területén,
speciális
mozgásanyag
területén,
az
egyéni
gyakorlatok területén.
Készségekkel
a
mozgásanyag
helyes
kivitelezésében, az egészség megőrzésében,
helyreállításának kialakításában
Képességekkel
bátorságban
és
ügyességekkel, az együttműködésekben, az
irányítás
megértésében,
a
korrigáló
gyakorlatok pontos kivitelezésében, az
erõnlét és kondicionálás területén,
Speciális javító munka
Speciális javító munka:
légzéstechnika: helyes légzés kialakítása
légzéstechnika: helyes légzés kialakítása,
mellkas tágító légző gyakorlatok különböző
testhelyzetekben a teljes légzésre törekedve
játékos képességfejlesztés,
mobilizálás: kontraktúrák oldása magas,
mély- kúszógyakorlatokkal, törzshullámok
kül. testhelyzetekben
erősítés: gyenge izomcsoportok erősítése
erősítés: gyenge izomcsoportok lokális
erősítése, izomfűző (mély és felületes izmok)
kialakítása,
ismétlés, széria, végrehajtási forma, külső
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rendgyakorlatok: sorakozó, jelentés, menet,
menetből megállás, fordulatok, fejlődés 2-4es oszlopba, nyitódás szabadgyakorlatok
(kar-, törzs-, lábmozgások, hason fekvésben,
oldalfekvésben,
hanyatt
fekvésben,
térdelőtámaszban, térdelésben, állásban),
labda gyakorlatok

Úszási lehetőségünk jelenleg nincs, de
bízunk benne, hogy mihamarabb lesz, ezért
feltételesen szerepel.

teher, zene
Tartásjavító, korrekciós gyakorlatok,
Állandó: egyéni és házi feladat gyakorlatok
fokozatos nehezítéssel
Szabad gyakorlatok, kéziszer (labda, bot,
babzsák, kézisúlyzó) gyakorlatok (kar-, törzs,
lábmozgások,
hason
fekvésben,
oldalfekvésben,
hanyatt
fekvésben,
térdelőtámaszban, térdelésben, állásban),
Hason fekvésben (talajon, zsámolyon, padon)
törzsemelések, törzsdöntések, karmozgások
tartásjavító gyakorlatok különböző korrekciós
testhelyzetekben
labdás ügyesség fejlesztése: egy-kétkezes
dobások társnak, célba. labdavezetés.
kosárlabdázás
Úszás:
előkészítő gyakorlatok a padon,
úszástudás szintfelmérése,

További mozgásanyag
További mozgásanyag
fogójátékok, labdás ügyességi feladatok, fogójátékok, labdás ügyességi feladatok,
labdajátékot előkészítő testnevelési játékok
labdajátékot előkészítő testnevelési játékok
November 16-23. óra
Cél
a hiányzó fiziológiás görbületek kialakítása,
mellkas erősítése, mellkas tágítása
A háti szakasz merevségének és fokozott
görbületének megszüntetése kontraktúrák
oldása.
Általános kondicionálás
A
helyes
medencetartás,
testtartás
tudatosítása, kialakítása izomfűző
Követelmény
A tanuló rendelkezzen
Ismeretekkel: diagnózisáról, az egyéni
gyakorlatok
hatásáról,
a
káros
mozgásanyagról, az egészséges életmódról.
a káros mozgásanyag ismeretével
Jártassággal
a
játékok
és
utánzó
mozgásfeladatok
területén,
speciális
mozgásanyag
területén,
az
egyéni
gyakorlatok területén.
Készségekkel
a
mozgásanyag helyes
kivitelezésében, az egészség megőrzésében,
helyreállításának kialakításában
Képességekkel
bátorságban
és

December 24-30. óra
Cél
a hiányzó fiziológiás görbületek kialakítása,
mellkas erősítése, mellkas tágítása
A háti szakasz merevségének és fokozott
görbületének megszüntetése kontraktúrák
oldása.
Általános kondicionálás
A
helyes
medencetartás,
testtartás
tudatosítása, kialakítása izomfűző
Követelmény
A tanuló rendelkezzen
Ismeretekkel: diagnózisáról, az egyéni
gyakorlatok
hatásáról,
a
káros
mozgásanyagról, az egészséges életmódról.
a káros mozgásanyag ismeretével
Jártassággal
a
játékok
és
utánzó
mozgásfeladatok
területén,
speciális
mozgásanyag
területén,
az
egyéni
gyakorlatok területén.
Készségekkel
a
mozgásanyag
helyes
kivitelezésében, az egészség megőrzésében,
helyreállításának kialakításában
Képességekkel
bátorságban
és
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ügyességekkel, az együttműködésekben, az
irányítás
megértésében,
a
korrigáló
gyakorlatok pontos kivitelezésében, az
erõnlét és kondicionálás területén,
Speciális javító munka:
légzéstechnika: helyes légzés kialakítása,
mellkas tágító légző gyakorlatok különböző
testhelyzetekben a teljes légzésre törekedve
mobilizálás: kontraktúrák oldása magas,
mély- kúszógyakorlatokkal, törzshullámok
kül. testhelyzetekben
erősítés: gyenge izomcsoportok lokális
erősítése, izomfűző (mély és felületes izmok)
kialakítása,
ismétlés, széria, végrehajtási forma, külső
teher, zene
Tartásjavító, korrekciós gyakorlatok,
Állandó: egyéni és házi feladat gyakorlatok
fokozatos nehezítéssel
Szabad gyakorlatok, kéziszer (labda, bot,
babzsák, kézisúlyzó) gyakorlatok (kar-, törzs,
lábmozgások,
hason
fekvésben,
oldalfekvésben,
hanyatt
fekvésben,
térdelőtámaszban, térdelésben, állásban),
Hason fekvésben (talajon, zsámolyon, padon)
törzsemelések, törzsdöntések, karmozgások
tartásjavító gyakorlatok különböző korrekciós
testhelyzetekben
labdás ügyesség fejlesztése: egy-kétkezes
dobások társnak, célba. labdavezetés.
kosárlabdázás

További mozgásanyag
fogójátékok, labdás ügyességi feladatok,
labdajáték

ügyességekkel, az együttműködésekben, az
irányítás
megértésében,
a
korrigáló
gyakorlatok pontos kivitelezésében, az
erõnlét és kondicionálás területén,
Speciális javító munka:
légzéstechnika: helyes légzés kialakítása,
mellkas tágító légző gyakorlatok különböző
testhelyzetekben a teljes légzésre törekedve
mobilizálás: kontraktúrák oldása magas,
mély- kúszógyakorlatokkal, törzshullámok
kül. testhelyzetekben
erősítés: gyenge izomcsoportok lokális
erősítése, izomfűző (mély és felületes izmok)
kialakítása,
ismétlés, széria, végrehajtási forma, külső
teher, zene
Tartásjavító, korrekciós gyakorlatok,
Állandó: egyéni és házi feladat gyakorlatok
fokozatos nehezítéssel
Szabad gyakorlatok, kéziszer (labda, bot,
babzsák, kézisúlyzó) gyakorlatok (kar-, törzs,
lábmozgások,
hason
fekvésben,
oldalfekvésben,
hanyatt
fekvésben,
térdelőtámaszban, térdelésben, állásban),
Hason fekvésben (talajon, zsámolyon, padon)
törzsemelések, törzsdöntések, karmozgások
tartásjavító gyakorlatok különböző korrekciós
testhelyzetekben
labdás ügyesség fejlesztése: egy-kétkezes
dobások társnak, célba futás közben,
labdavezetésből,
labdavezetés
akadálykerüléssel. kosárlabdázás
Úszás:
előkészítő gyakorlatok a padon,
előkészítő gyakorlatok a vízben: víz alatti
torna, lebegés,
siklás hason és háton különböző kartartással,
lábtartással
elsiklás oldalra,
mellúszás, hátúszás
300-500 m 20-30 perc
További mozgásanyag
fogójátékok, labdás ügyességi feladatok,
labdajáték

Január 31-38. óra
Cél
a hiányzó fiziológiás görbületek kialakítása,
mellkas erősítése, mellkas tágítása
A háti szakasz merevségének és fokozott

Február 39-47. óra
Cél
a hiányzó fiziológiás görbületek kialakítása,
mellkas erősítése, mellkas tágítása
A háti szakasz merevségének és fokozott

Úszás:
előkészítő gyakorlatok a padon,
előkészítő gyakorlatok a vízben: víz alatti
torna, lebegés,
siklás hason – háton 10-15 m, siklás hason és
háton különböző kartartással, elsiklás oldalra,
mellúszás, hátúszás 200-300m 10-15 perc
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görbületének megszüntetése kontraktúrák
oldása.
Általános kondicionálás
A
helyes
medencetartás,
testtartás
tudatosítása, kialakítása izomfűző
Követelmény
A tanuló rendelkezzen
Ismeretekkel: diagnózisáról, az egyéni
gyakorlatok
hatásáról,
a
káros
mozgásanyagról, az egészséges életmódról.
a káros mozgásanyag ismeretével
Jártassággal
a
játékok
és
utánzó
mozgásfeladatok
területén,
speciális
mozgásanyag
területén,
az
egyéni
gyakorlatok területén.
Készségekkel
a
mozgásanyag helyes
kivitelezésében, az egészség megőrzésében,
helyreállításának kialakításában
Képességekkel
bátorságban
és
ügyességekkel, az együttműködésekben, az
irányítás
megértésében,
a
korrigáló
gyakorlatok pontos kivitelezésében, az
erõnlét és kondicionálás területén,
Speciális javító munka:
légzéstechnika: helyes légzés kialakítása,
mellkas tágító légző gyakorlatok különböző
testhelyzetekben a teljes légzésre törekedve
mobilizálás: kontraktúrák oldása magas,
mély- kúszógyakorlatokkal, törzshullámok
kül. testhelyzetekben
erősítés: gyenge izomcsoportok lokális
erősítése, izomfűző (mély és felületes izmok)
kialakítása,
ismétlés, széria, végrehajtási forma, külső
teher, zene
Tartásjavító, korrekciós gyakorlatok,
Állandó: egyéni és házi feladat gyakorlatok
fokozatos nehezítéssel
Szabad gyakorlatok, kéziszer (labda, bot,
babzsák, kézisúlyzó) gyakorlatok (kar-, törzs,
lábmozgások,
hason
fekvésben,
oldalfekvésben,
hanyatt
fekvésben,
térdelőtámaszban, térdelésben, állásban),
Hason fekvésben (talajon, zsámolyon, padon)
törzsemelések, törzsdöntések, karmozgások
tartásjavító gyakorlatok különböző korrekciós
testhelyzetekben
labdás ügyesség fejlesztése: egy-kétkezes
dobások társnak, célba futás közben,
labdavezetésből,
labdavezetés

görbületének megszüntetése kontraktúrák
oldása.
Általános kondicionálás
A
helyes
medencetartás,
testtartás
tudatosítása, kialakítása izomfűző
Követelmény
A tanuló rendelkezzen
Ismeretekkel: diagnózisáról, az egyéni
gyakorlatok
hatásáról,
a
káros
mozgásanyagról, az egészséges életmódról.
a káros mozgásanyag ismeretével
Jártassággal
a
játékok
és
utánzó
mozgásfeladatok
területén,
speciális
mozgásanyag
területén,
az
egyéni
gyakorlatok területén.
Készségekkel
a
mozgásanyag
helyes
kivitelezésében, az egészség megőrzésében,
helyreállításának kialakításában
Képességekkel
bátorságban
és
ügyességekkel, az együttműködésekben, az
irányítás
megértésében,
a
korrigáló
gyakorlatok pontos kivitelezésében, az
erõnlét és kondicionálás területén,
Speciális javító munka:
légzéstechnika: helyes légzés kialakítása,
mellkas tágító légző gyakorlatok különböző
testhelyzetekben a teljes légzésre törekedve
mobilizálás: kontraktúrák oldása magas,
mély- kúszógyakorlatokkal, törzshullámok
kül. testhelyzetekben
erősítés: gyenge izomcsoportok lokális
erősítése, izomfűző (mély és felületes izmok)
kialakítása,
ismétlés, széria, végrehajtási forma, külső
teher, zene
Tartásjavító, korrekciós gyakorlatok,
Állandó: egyéni és házi feladat gyakorlatok
fokozatos nehezítéssel
Szabad gyakorlatok, kéziszer (labda, bot,
babzsák, kézisúlyzó) gyakorlatok (kar-, törzs,
lábmozgások,
hason
fekvésben,
oldalfekvésben,
hanyatt
fekvésben,
térdelőtámaszban, térdelésben, állásban),
Hason fekvésben (talajon, zsámolyon, padon)
törzsemelések, törzsdöntések, karmozgások
tartásjavító gyakorlatok különböző korrekciós
testhelyzetekben
Röplabdázás:
Dobások
akadály
felett,
zsinórlabda,
kosárérintés, alsó, felső nyitás
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akadálykerüléssel. Kosárlabdázás, Szánkózás,
Úszás:
előkészítő gyakorlatok a padon,
előkészítő gyakorlatok a vízben: víz alatti
torna, lebegés, siklás hason – háton, siklás
hason és háton különböző kartartással,
elsiklás oldalra, halugrások, rögzített lábbal
törzsfordítások, nyújtózkodások, különböző
karmozgások mellúszás, hátúszás 500-800m
30-45 perc
További mozgásanyag
fogójátékok, labdás ügyességi feladatok,
labdajátékot előkészítő testnevelési játékok

Úszás:
előkészítő gyakorlatok a padon,
előkészítő gyakorlatok a vízben: víz alatti
torna, lebegés, siklás hason – háton, siklás
hason és háton különböző kartartással,
elsiklás oldalra, halugrások, rögzített lábbal
törzsfordítások, nyújtózkodások, különböző
karmozgások. mellúszás, hátúszás 500-800m
30-45 perc
További mozgásanyag
fogójátékok, labdás ügyességi feladatok,
labdajátékot előkészítő testnevelési játékok

Március 48- 56. óra
Cél
a hiányzó fiziológiás görbületek kialakítása,
mellkas erősítése, mellkas tágítása
A háti szakasz merevségének és fokozott
görbületének megszüntetése kontraktúrák
oldása.
Általános kondicionálás
A
helyes
medencetartás,
testtartás
tudatosítása, kialakítása izomfűző
Követelmény
A tanuló rendelkezzen
Ismeretekkel: diagnózisáról, az egyéni
gyakorlatok
hatásáról,
a
káros
mozgásanyagról, az egészséges életmódról.
a káros mozgásanyag ismeretével
Jártassággal
a
játékok
és
utánzó
mozgásfeladatok
területén,
speciális
mozgásanyag
területén,
az
egyéni
gyakorlatok területén.
Készségekkel
a
mozgásanyag helyes
kivitelezésében, az egészség megőrzésében,
helyreállításának kialakításában
Képességekkel
bátorságban
és
ügyességekkel, az együttműködésekben, az
irányítás
megértésében,
a
korrigáló
gyakorlatok pontos kivitelezésében, az
erõnlét és kondicionálás területén,
Speciális javító munka:
légzéstechnika: helyes légzés kialakítása,
mellkas tágító légző gyakorlatok különböző
testhelyzetekben a teljes légzésre törekedve
mobilizálás: kontraktúrák oldása magas,
mély- kúszógyakorlatokkal, törzshullámok
kül. testhelyzetekben
erősítés: gyenge izomcsoportok lokális

Április 57-64. óra
Cél
a hiányzó fiziológiás görbületek kialakítása,
mellkas erősítése, mellkas tágítása
A háti szakasz merevségének és fokozott
görbületének megszüntetése kontraktúrák
oldása.
Általános kondicionálás
A
helyes
medencetartás,
testtartás
tudatosítása, kialakítása izomfűző
Követelmény
A tanuló rendelkezzen
Ismeretekkel: diagnózisáról, az egyéni
gyakorlatok
hatásáról,
a
káros
mozgásanyagról, az egészséges életmódról.
a káros mozgásanyag ismeretével
Jártassággal
a
játékok
és
utánzó
mozgásfeladatok
területén,
speciális
mozgásanyag
területén,
az
egyéni
gyakorlatok területén.
Készségekkel
a
mozgásanyag
helyes
kivitelezésében, az egészség megőrzésében,
helyreállításának kialakításában
Képességekkel
bátorságban
és
ügyességekkel, az együttműködésekben, az
irányítás
megértésében,
a
korrigáló
gyakorlatok pontos kivitelezésében, az
erõnlét és kondicionálás területén,
Speciális javító munka:
légzéstechnika: helyes légzés kialakítása,
mellkas tágító légző gyakorlatok különböző
testhelyzetekben a teljes légzésre törekedve
mobilizálás: kontraktúrák oldása magas,
mély- kúszógyakorlatokkal, törzshullámok
kül. testhelyzetekben
erősítés: gyenge izomcsoportok lokális
1080

erősítése, izomfűző (mély és felületes izmok)
kialakítása,
ismétlés, széria, végrehajtási forma, külső
teher, zene
Tartásjavító, korrekciós gyakorlatok,
Állandó: egyéni és házi feladat gyakorlatok
fokozatos nehezítéssel
Szabad
gyakorlatok,
kéziszer
(labda,
kézisúlyzó) gyakorlatok (kar-, törzs-,
lábmozgások,
hason
fekvésben,
oldalfekvésben,
hanyatt
fekvésben,
térdelőtámaszban, térdelésben, állásban),
Hason fekvésben (talajon, zsámolyon, padon)
törzsemelések, törzsdöntések, karmozgások
tartásjavító gyakorlatok különböző korrekciós
testhelyzetekben
Röplabdázás
Úszás:
előkészítő gyakorlatok a padon,
előkészítő gyakorlatok a vízben: víz alatti
torna, lebegés,
siklás hason – háton, siklás hason és háton
különböző kartartással, elsiklás oldalra,
halugrások, rögzített lábbal törzsfordítások,
nyújtózkodások, különböző karmozgások
mellúszás, hátúszás
700-900m 30-45 perc
További mozgásanyag
fogójátékok, labdás ügyességi feladatok,
labdajáték: kosárlabda

erősítése, izomfűző (mély és felületes izmok)
kialakítása,
ismétlés, széria, végrehajtási forma, külső
teher, zene
Tartásjavító, korrekciós gyakorlatok,
Állandó: egyéni és házi feladat gyakorlatok
fokozatos nehezítéssel
Szabad
gyakorlatok,
kéziszer
(labda,
kézisúlyzó) gyakorlatok (kar-, törzs-,
lábmozgások,
hason
fekvésben,
oldalfekvésben,
hanyatt
fekvésben,
térdelőtámaszban, térdelésben, állásban),
Hason fekvésben (talajon, zsámolyon, padon)
törzsemelések, törzsdöntések, karmozgások
tartásjavító gyakorlatok különböző korrekciós
testhelyzetekben
Röplabdázás
Úszás:
előkészítő gyakorlatok a padon,
előkészítő gyakorlatok a vízben: víz alatti
torna, lebegés,
siklás hason – háton, siklás hason és háton
különböző kartartással, elsiklás oldalra,
halugrások, rögzített lábbal törzsfordítások,
nyújtózkodások, különböző karmozgások
mellúszás, hátúszás
700-1000m 30-45 perc
További mozgásanyag
fogójátékok, labdás ügyességi feladatok,
labdajáték: kosárlabda

Május 65-72. óra
Cél
a hiányzó fiziológiás görbületek kialakítása,
mellkas erősítése, mellkas tágítása
A háti szakasz merevségének és fokozott
görbületének megszüntetése kontraktúrák
oldása.
Általános kondicionálás
A
helyes
medencetartás,
testtartás
tudatosítása, kialakítása izomfűző
Követelmény
A tanuló rendelkezzen
Ismeretekkel: diagnózisáról, az egyéni
gyakorlatok
hatásáról,
a
káros
mozgásanyagról, az egészséges életmódról.
a káros mozgásanyag ismeretével
Jártassággal
a
játékok
és
utánzó
mozgásfeladatok
területén,
speciális
mozgásanyag
területén,
az
egyéni

Június 73-74. óra
Cél
a hiányzó fiziológiás görbületek kialakítása,
mellkas erősítése, mellkas tágítása
A háti szakasz merevségének és fokozott
görbületének megszüntetése kontraktúrák
oldása.
Általános kondicionálás
A
helyes
medencetartás,
testtartás
tudatosítása, kialakítása izomfűző
Követelmény
A tanuló rendelkezzen
Ismeretekkel: diagnózisáról, az egyéni
gyakorlatok
hatásáról,
a
káros
mozgásanyagról, az egészséges életmódról.
a káros mozgásanyag ismeretével
Jártassággal
a
játékok
és
utánzó
mozgásfeladatok
területén,
speciális
mozgásanyag
területén,
az
egyéni
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gyakorlatok területén.
Készségekkel
a
mozgásanyag helyes
kivitelezésében, az egészség megőrzésében,
helyreállításának kialakításában
Képességekkel
bátorságban
és
ügyességekkel, az együttműködésekben, az
irányítás
megértésében,
a
korrigáló
gyakorlatok pontos kivitelezésében, az
erõnlét és kondicionálás területén,
Speciális javító munka:
légzéstechnika: helyes légzés kialakítása,
mellkas tágító légző gyakorlatok különböző
testhelyzetekben a teljes légzésre törekedve
mobilizálás: kontraktúrák oldása magas,
mély- kúszógyakorlatokkal, törzshullámok
kül. testhelyzetekben
erősítés: gyenge izomcsoportok lokális
erősítése, izomfűző (mély és felületes izmok)
kialakítása,
ismétlés, széria, végrehajtási forma, külső
teher, zene
Tartásjavító, korrekciós gyakorlatok, év végi
felmérés.
Állandó: egyéni és házi feladat gyakorlatok
fokozatos nehezítéssel
Szabad gyakorlatok, kéziszer (labda, bot,
babzsák, kézisúlyzó) gyakorlatok (kar-, törzs,
lábmozgások,
hason
fekvésben,
oldalfekvésben,
hanyatt
fekvésben,
térdelőtámaszban, térdelésben, állásban),
Hason fekvésben (talajon, zsámolyon, padon)
törzsemelések, törzsdöntések, karmozgások
tartásjavító gyakorlatok különböző korrekciós
testhelyzetekben
Tollaslabdázás
Úszás:
előkészítő gyakorlatok a padon,
előkészítő gyakorlatok a vízben: víz alatti
torna, lebegés,
siklás hason – háton, siklás hason és háton
különböző kartartással, elsiklás oldalra,
halugrások, rögzített lábbal törzsfordítások,
nyújtózkodások, különböző karmozgások
mellúszás, hátúszás
700-1100m 30-45 perc
További mozgásanyag
fogójátékok, labdás ügyességi feladatok,
labdajáték: röplabda

gyakorlatok területén.
Készségekkel
a
mozgásanyag
helyes
kivitelezésében, az egészség megőrzésében,
helyreállításának kialakításában
Képességekkel
bátorságban
és
ügyességekkel, az együttműködésekben, az
irányítás
megértésében,
a
korrigáló
gyakorlatok pontos kivitelezésében, az
erõnlét és kondicionálás területén,
Speciális javító munka:
légzéstechnika: helyes légzés kialakítása,
mellkas tágító légző gyakorlatok különböző
testhelyzetekben a teljes légzésre törekedve
mobilizálás: kontraktúrák oldása magas,
mély- kúszógyakorlatokkal, törzshullámok
kül. testhelyzetekben
erősítés: gyenge izomcsoportok lokális
erősítése, izomfűző (mély és felületes izmok)
kialakítása,
ismétlés, széria, végrehajtási forma, külső
teher, zene
Tartásjavító, korrekciós gyakorlatok,
Állandó: egyéni és házi feladat gyakorlatok
fokozatos nehezítéssel
Szabad gyakorlatok, kéziszer (labda, bot,
babzsák, kézisúlyzó) gyakorlatok (kar-, törzs,
lábmozgások,
hason
fekvésben,
oldalfekvésben,
hanyatt
fekvésben,
térdelőtámaszban, térdelésben, állásban),
Hason fekvésben (talajon, zsámolyon, padon)
törzsemelések, törzsdöntések, karmozgások
tartásjavító gyakorlatok különböző korrekciós
testhelyzetekben
Tollaslabdázás
Úszás:
előkészítő gyakorlatok a padon,
előkészítő gyakorlatok a vízben: víz alatti
torna, lebegés,
siklás hason – háton, siklás hason és háton
különböző kartartással, elsiklás oldalra,
halugrások, rögzített lábbal törzsfordítások,
nyújtózkodások, különböző karmozgások
mellúszás, hátúszás
900-1200m 30-45 perc
További mozgásanyag
fogójátékok, labdás ügyességi feladatok,
labdajáték: röplabda
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OROSZ NYELV
Helyi tanterve
7-12 ÉVFOLYAM
OROSZ KEZDŐ 7-12.
Bővíthető:
Igen Kidolgozandó:
Szerkezet:
soros
Részei
Orosz kezdő 7
Orosz kezdő 8
Orosz kezdő 9
Orosz kezdő 10
Orosz kezdő 11
Orosz kezdő 12

-

A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal

Óraszám
Iskolai:
684 óra
Otthoni:
330 óra
Megjegyzés
• Feladat:
− alkalom, lehetőség szerint (orosz nyelvű rendezvényeken, kiállításokon, műsoros
esteken való részvétel, vendégek fogadása, kirándulások, nyelvi táborok,
idegenvezetés, orosz nyelvű film- és színházi előadások)
Cél
• A tanterv fő céljai
− Az orosz nyelv, mint élő idegen nyelv tanításának a célja, hogy tanulóink
kommunikatív módon képesek legyenek az idegen nyelv tudásukat felhasználni.
− Az önálló ismeretszerzést, véleményformálást és kifejezést, a vélemények, érvek
kifejezésének, értelmezésének,
lehetőségét elsősorban az anyanyelv minél
teljesebb megismerése adja és erre alapozva lehet fokozatosan bővíteni, fejleszteni
az idegen nyelvi kommunikációt.
− Ismerjék hazájuk kulturális értékeit és legyenek nyitottak más népek kultúrája,
életmódja, szokásai, hagyományai iránt.
− Ismerjék meg az egyetemes emberi kultúra - így az orosz kultúra - eredményeit is,
így ezen idegen nyelv tanulása segítse elő a kapcsolódást Európához és a
nagyvilághoz.
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− Más kultúrák megismerése a személyiség egészében értelmi és érzelmi gazdagodást
eredményezzen. A megismerést, a tanulást, a tudást az idegen nyelven megszerzett
ismereteket a jó együttműködés, a korrekt társadalmi érintkezés eszközeként
hasznosítsák.
− Ismerjék meg a nemzetközi szervezetek tevékenységét, ennek segítségével
vegyenek részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.
− Alakuljon ki bíztató jövő kép - a konfliktusok okainak, megoldásának jó
tapasztalatait fedezzék fel más népeknél.
− Az idegen nyelven történő kapcsolatteremtésnek nagyon fontos szerepe van a
gondolkodási kultúra, a memória fejlesztésében, az egyéni adottságok, képességek
jobb megismerésében.
− Tevékenykedtetéssel, az egyéni képességek kipróbálásával a későbbi
pályaválasztásban illetve az esetleges pályamódosításban is segít.
− Későbbiekben az orosz nyelv ismerete révén más szláv nyelveket is képesek
legyenek elsajátítani és ezeket az ismereteket eredményesen fel tudják használni az
idegenforgalomban, a bővülő gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokban, kulturális
és tudományos életben és a nemzetközi kapcsolatokban is.
Követelmény
• A NAT-ban megfogalmazott általános fejlesztési követelmények eredményeként a
tanulók jussanak el a szóbeli és az írásbeli alapkészségek területén olyan szintre, hogy
a tantervi célokat elérhessék.
• Ezek szerint:
− A tanuló tudja használni az idegen nyelvet a hétköznapi kommunikáció
eszközeként.
− Váratlan helyzetekben is - tájékozódás, segítségadás, útbaigazítás.
− Az orosz nyelv segítségével ismerje meg más országok kultúráját és tudjon
kapcsolatot teremteni.
− Ismerje meg az orosz nyelvet beszélők országát - így Oroszország kultúráját,
gazdasági és társadalmi életét, így a magyar kultúrát és gazdasági életet is tágabb
összefüggésben látja.
− Az orosz nyelv segítségével kialakult nyelvi készsége adjon alapot az önművelésre.
− A magyar nyelv és az orosz nyelv összevetésével gazdagodjanak ismeretei, önmaga
jobb megismerése is.
− Az idegen nyelvi kommunikáció segítségével pályaválasztási lehetőségei
növekedjenek.
− Több, lehetőleg két idegen nyelv elsajátításával hozzáértően vehessen részt abban a
megújulásban, hogy Európa polgára lehessen.
• Kommunikációs követelmények
− A tanuló tudja az orosz nyelvet hangzókészletének, intonációjának, helyes
hangsúlyának megfelelően használni, mások számára is érthetően kifejezni
gondolatait.
− Legyen képes kapcsolatteremtésre szóban és írásban.
− A tanult beszédfordulatokat helyesen tudja használni.
− Értse meg az utasításokat és tudjon utasításokat adni.
− A nyelvi etikett formáit ismerje és nyelvhasználatába alkalmazza: így köszöntéskor,
megszólításkor, meghíváskor.
− Megismerkedéskor, találkozáskor tudjon beszélgetést kezdeményezni, a feltett
kérdésekre válaszolni.
− Értsen meg egyszerűbb beszédet, utasítást.
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− Tudjon
 információt kikeresni, gyűjteni és továbbadni,
 útbaigazítást kérni és adni,
 magyarázatot kérni,
 élményeiről, gondolatairól beszélni és más véleményével összevetni,
 kérni, bemutatni személyeket, tárgyakat
 szerepjátékokban részt venni,
 közvetlen beszélgetést, társalgást folytatni.
• Az együttműködési készség fejlesztésének követelményei
− A tanulók vegyenek részt
 páros és csoportmunkában
 életszerű helyzetek megoldásában: vita, felszólalás, riport, kiselőadás, nyelvi
játék, vetélkedő, orosz műsoros est, színjátszás.
• Az önálló tanulási készség fejlesztése
− A tanulók tudjanak szótárokat, nyelvtani gyakorlókönyveket, hanganyagot
használni
− Legyen módjuk önállóan is dolgozni - iskolai könyvtár, gyűjtőmunka, orosz
újságok gyűjtése - egy-egy rövid cikk olvasása.
− Az egyes nyelvi készségek (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés, írásbeli)
részletes követelményeit az alárendelt egységekben adjuk meg.
• Szókincs
− A minimális szókincs 2400 aktív és 1200 passzív lexikai egységből áll.
− Függőség
− Anyanyelvi ismeretek:
 nyelvtan
 helyesírás
 beszéd és fogalmazási készség
 irodalom
− Történelem
− Földrajz
− Ének-zene
− Művészettörténet
Tartalom
A tananyagot az alárendelt egységekben adjuk meg.
(A tananyag elrendezése a használt tankönyvnek megfelelően változhat.)
Értékelés
• A tanítás - tanulás folyamatának fontos része a gyakorlás, ellenőrzés, értékelés. A
tervezés és a tanítás további folyamatának is fontos feltétele.
• Az idegen nyelv tanításának ellenőrzésekor főként a következőket kell figyelni:
− szókincs, nyelvtani ismeretek: nyelvhelyesség
− írásbeli készség: nyelvi eszközök helyes használata, nyelvhelyesség
− beszédkészség: szókincs, nyelvtani ismeretek, mondatfonetikai eszközök
− beszéd- és olvasásértés: a megértés szintje.
• Az egyes készségek és ismeretek ellenőrzésére szolgáló néhány feladattípus:
− Beszédértés:
 megértés
 helyes reagálás
 szómagyarázat
 kérdés-felelet
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 szinonimák, antonimák gyűjtése
 képleírás
 szituációs játék
 táblázatok kitöltése
 rejtvény, nyelvi játék
 tolmácsolási gyakorlatok
− Beszédkészség:
 kérdés-felelet
 párbeszéd megadott szituációk alapján
 esemény, történet elmondás vázlat vagy irányított kifejezések segítségével
 szerepjáték
 tolmácsolási gyakorlatok
 idegenvezetés
− Olvasásértés:
 igen-nem választásos feladat
 szavak, kifejezések szinonimái
 kérdés-felelet
 kiegészítés
 a szöveg tartalmának rövid összefoglalása
− transzformációs gyakorlat:
 igeidő változtatása
 szám, személy változtatása
 vázlatkészítés
 párhuzam, ellentét
 az olvasott szöveg történetének folytatása
 befejezetlen történet befejezése
 fordítás
− Írásbeli készség:
 másolás
 tollbamondás
 kérdés-felelet
 kiegészítés
 szöveg-átalakítás
 hiányos párbeszéd kiegészítése
 vázlat alapján fogalmazás
 irányított fogalmazás
 párbeszéd összeállítása
 képleírás
 fordítás
 szómagyarázat
 szinonimák, antonimák gyűjtése
 tesztek megoldása
• További ellenőrzési módokat az alárendelt témaegységekben adunk meg.
Feltételek
• Tanár: főiskolai és egyetemi végzettségű szaktanár.
• Szakterem: osztályterem, kabinet (audiovizuális eszközök, segédkönyvek, újság,
magnószalag, írásvetítő, video)
• Tanulói létszám:
8
legfeljebb:
20
• A tantárgy tanítása, különböző munkaformákban tanári és tanulói tevékenységekben
valósulhat meg.
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• Munkaformák:
− egyéni és csoportmunka
− projekt munka
− szituatív feladat
− szerepjáték
− nyelvi játék
− önálló tanulói tevékenység
• Tanári tevékenység:
− A tanulók nyugodt munkájának a biztosítása
− A tanuláshoz szükséges feltételek biztosítása: helyes óra elosztás, terem, gépi
eszközök
− A tanulók motiválása idegennyelvű óravezetés
− sokféle gyakoroltatás, bemutatás, ellenőrzés, javítás
− rendszeres ismétlés, értékelés
− életszerű helyzetek teremtése
− kommunikatív feladatok megtervezése
− beszédközpontú tanítás
− nyelvtani feladatok mondatmodellekben való bemutatása, gyakoroltatása
• Tanulói tevékenység:
− az órai munkán való rendszeres és aktív részvétel
− az órai utasítások megértése és követése
− folyamatos és rendszeres tanórai és otthoni munka
− rendszeres ismétlés, gyakorlás
− a hibák javítása
− a különböző gyakorlattípusok megértése, megoldása
− füzet - szótárvezetés
− a tankönyv és segédkönyvek használata
− magyar-orosz, orosz-magyar szótár használata
− törekvés az önálló tanulásra, az idegen nyelv önálló használatára.
• Segédletek
− Tankönyvek:
 Köllő - Oszipova
 Zdravsztvujtye 1.2.3.4.
 IH - 001
 IH - 003
 IH - 005
 IH - 007
 International House Budapest
 Bálint István - Fenyvesiné E. Konyajeva
 Orosz nyelvkönyv I. (Gimnázium)
Bp. Tankönyvkiadó, 1989.
ISBN 963 18 1828 4
 Bálint István - Dr. Lőrinczy Attila
 Orosz nyelvkönyv II. (Gimnázium)
Bp. Tankönyvkiadó, 1990.
ISBN 963 18 28549
 Bálint István - Dr. Lőrinczy Attila - Vajnai János
 Orosz nyelvkönyv III. (Gimnázium)
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Bp. Tankönyvkiadó, 1991.
ISBN 963 18 3472 7
 Bálint István - Dr. Lőrinczy Attila - Vajnai János
 Orosz nyelvkönyv IV. (Gimnázium)
Bp. Tankönyvkiadó, 1992.
ISBN 963 18 4209 6
 Kosaras István:
 Orosz nyelvtan a középiskolák számára
Bp. Tankönyvkiadó, 1989.
ISBN 963 18 2133 1
− Segédkönyvek:
 Dr. Lőrinczy Attila - Vajnai János
 Orosz nyelvkönyv III. (Gimnázium - fakultatív)
Bp. Tankönyvkiadó, 1982.
ISBN 963 1765 56 3
 Dr. Lőrinczy Attila - Vajnai János
 Orosz nyelvkönyv IV. (Gimnázium-fakultatív)
Bp. Tankönyvkiadó, 1982.
ISBN 96317 6495 8
 A. Akioina - N. Formonovszkaja
 Orosz nyelvi etikett
Bp. Tankönyvkiadó, 1980.
 Havronyina:
 Beszéljünk oroszul
Bp. Tankönyvkiadó, 1981.
 Havronyina - Sirocsenszkaja
 Orosz nyelvtani gyakorlókönyv
Bp. Tankönyvkiadó, 1981.
 Az érettségitől a nyelvvizsgáig I-III.
Terraprint Kiadó, Bp. 1992.
ISBN 7717 137 Ö
 A. N. Scsukin:
 Orosz nyelv párbeszédekben
Bp. Tankönyvkiadó, 1980.
 Dr. Nádor, Dr. Orlay:
 Orosz nyelvkönyv I-II.
(Tanuljunk nyelveket!)
Bp. Tankönyvkiadó
− Egyéb segédlegek:
 tesztek, feladatgyűjtemények
 térkép, faltáblázatok
 magnó kazetta, video felvételek
 rádió, televízió
 orosz nyelvű filmek
 újságok
Orosz kezdő 7
Szerkezet:
soros
Részei
Beszédszándékok kezdő 7.

A szöveg legfe
. oldal
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Nyelvtan kezdő 7.
Témakörök kezdő 7.

A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal

Óraszám
Iskolai:
114 óra
Otthoni:
55 óra
Tanítási ciklus 3 óra / 1 hét
Cél
• Tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is
kifejezheti magát.
• Fedezze fel életkorának és egyéniségének megfelelően az idegennyelv - tanulás sajátos
módszereit és tegye meg az első lépéseket az elsajátításuk felé vezető úton.
• Ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt.
• Merjen idegen nyelven megszólalni, fokozatosan növekedjen bátorsága és önbizalma
ezen a téren.
• Tudjon információt adni és kapni saját közvetlen világáról.
Követelmény
• Az évfolyam végére az alábbi követelmények teljesítése szükséges, illetve várható el:
− Beszédértési készség:
 Minimális teljesítmény:
 A tanuló ismerje fel és értrse meg a tanult szavakat, kifejezéseket és egyszerű
mondatokat.
 Értse meg és tudja követni a tanár egyszerű utasításait..
 Értse meg az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett, illetve a
tananyagra vonatkozó kérdéseket és tudjon ezekre válaszolni.
 Elvárható teljesítmény
 Ismerje fel néhány mondatos közlésben a fontos részleteket
 Néhány mondatból álló közlésre tudjon reagálni
 Legyen képes megoldani a hallás utáni értési gyakorlatok szövegéhez rendelt
egyszerű feladatokat (hamis - igaz állítások, értésellenőrző kérdések,
táblázatok kitöltése)
− Beszédkészség
 Minimális teljesítmény
 Tudjon a tanuló megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes
ritmusban egyszerű mondatokat mondani.
 Tudjon egyszerű információkat adni és kérni valós helyzetben.
 Tanuljon meg néhány dalt, mondókát és közmondást.
 Vegyen részt nyelvi játékokban.
 Elvárható teljesítmény:
 Beszédében mindinkább közelítse meg az adott idegen nyelv hangjainak
képzését.
 Rövid szövegrészeket, párbeszédeket memoriterként is tudjon elmondani.
− Olvasásértési készség
 Minimális teljesítmény
 A tanuló ismerje fel és értse meg a kért ismert szavakat, kifejezéseket és
egyszerű mondatokat.
 Szükség esetén tudjon ezekre cselekvéssel, szóban vagy írásban reagálni.
 Legyen képes a tanult szöveget felolvasni.
 Elvárható teljesítmény
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 A szöveg alaposabb és önállóbb megértése céljából sajátítsa el a néma olvasás
készségét.
− Írásbeli készség
 Minimális teljesítmény
 A tanuló tudjon egyszerű szöveget lemásolni.
 Tudjon egyszerű, tényszerű információkat közvetítő mondatokat írni.
 Különböző könnyebb tankönyvi feladatokat írásban megoldani.
 Elvárható teljesítmény
 Egyszerű szöveget tollbamondás után helyesen leírni.
 Nehezebb tankönyvi feladatokat is írásban megoldani.
− Szókincs
 Az évfolyam végére elsajátított minimális szókincs 400 aktív és 200 passzív
lexikai egységből áll.
 Függőség:
 anyanyelvi ismeretek:
nyelvtan
helyesírás
fogalmazással kapcsolatos ismeretek
irodalom
Tartalom
A tananyagot az alárendelt egységekben adjuk meg.
Értékelés
Az ellenőrzés módjait és szempontjait részben a fölérendelt tantervi, részben az alárendelt
(téma) egységekben adjuk meg.
Feltételek
• A tantervi szinten megadottak érvényesek.
• Segédletek:
− Tankönyv: (Zdra)
 Köllő - Oszipova
 Zdravsztvujtye 1.2.3.4.
 IH - 001
 IH - 003
 IH - 005
 IH - 007
 Kosaras István:
 Orosz nyelvtan a középiskolások számára
Bp. Tankönyvkiadó, 1989.
ISBN 963 18 21331
 Segédkönyv: Havronyina:
 Beszéljünk oroszul
Bp. Tankönyvkiadó, 1981.
 Havronyina - Sirocsenszkaja
 Orosz nyelvtani gyakorlókönyv
Bp. Tankönyvkiadó, 1981.
Beszédszándékok kezdő 7.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
20 óra Otthoni:
8 óra
Cél
• Az egyszerű beszédfordulatok nyelvi megformálása.
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• A nyelvi etikett legegyszerűbb formája a közvetlen kapcsolatteremtésnek fontos
eszköze.
• Érezze a tanuló, hogy ezzel gazdagodott és vegye észre az idegen nyelv és az
anyanyelv jellemző beszédfordulatainak hasonlóságát és különbözőségét.
Követelmény
• A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Információkérés, információadás
• Dolgok azonosítása, megnevezése
• Egyetértés, egyet nem értés egyszerű kifejezése
• Véleménykérés, kifejezés
• Tudás, nem tudás kifejezése
• Tetszés, nem tetszés kifejezése
• Öröm, bánat
• Elégedettség, elégedetlenség
• A hála kifejezése
• Bizonyosság, bizonytalanság egyszerű kifejezése
• Bocsánatkérés
• Helyeslés
• Rosszallás
• Udvarias kérés
• Tanácsadás, figyelmeztetés, segítség felajánlása
• Köszönés,
• Megszólítás
• Bemutatkozás
• Jókívánságok
• Búcsúzás
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzésre
(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− kérdés- válasz
− kiejtés
− párbeszéd összeállítása
− intonáció
− hiányos párbeszéd kiegészítése
− helyes információ kérés
− játékos gyakorlatok
− helyes reagálás (beleélés, szerepjátszás)
− stílus
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek.
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek.
Nyelvtan kezdő 7.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
34 óra Otthoni:
17 óra
Cél
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• Az orosz nyelv alapvető nyelvi sajátosságainak a megismertetése - ige, főnév,
melléknév, elöljárószók, a nyelvtani nem - és összevetése a maagyar nyelvvel.
• Ezen ismeretek mondatmodellekben történő bemutatása és alkalmazása.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Nyelvtani fogalomkörök
− Betűtanítás: az orosz abécé, betűinek a kötése.
− A beszédhangok felismertetése.
− A magyartól eltérő magánhangzók és mássalhangzók ejtése.
− A kemény és lágy mássalhangzók ejtése és jelölése.
− A hangsúlyos és hangsúlytalan szótag kiejtésbeli különbségei.
− Az orosz kiejtés és intonáció megalapozása .
− Létezés kifejezése.
− Birtoklás kifejezése.
− Térbeli viszonyok: irány, hely, távolság, méret, hosszúság legegyszerűbb
kifejezése.
− Helymeghatározás: v, na előljárószókkal:
 földrajzi helyek megnevezése:északon, délen
 országnevek: Magyarországon Oroszországban
 helymeghatározások a hová?, hol? honnan? felelő kérdésekre
 a cselekvés helyének kifejezése
− Időbeli viszonyok kifejezése
 határozószó:
 télen, nyáron...
 délelőtt, délután...
 a hét napjai, hónapok
• Az ige
− I. II. igeragozás
− Igeidő:
 folyamatos ige: jelen, múlt, összetett jövő
 befejezett ige múlt idő, egyszerű jövő
− Az igeszemlélet
− Mennyiségi viszonyok:
 Megszámlálható:
 tőszámnév 100-ig
 sorszámnév 100-ig
 Megszámlálhatatlan: határozatlan számnév
• A főnév
− A főnév neme
− Esetviszonyok: a főnév eseteinek használata
− Alanyeset:
 egyes - többes szám alanyeset
 a kérdő névmás alanyesete
− Magázás és önözés az orosz nyelvben
− Tárgy eset:
 a cselekvés tárgyának a megnevezése
 a főnevek egyes- és többes szám tárgy esete
 a kérdő névmás tárgyesete
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 tárgyeset az irány jelölésére (v,na)
 tárgy eset az idő jelölésére (perc, óra, nap)
− Birtokos eset:
 a főnevek egyes és többes szám birtokos esete tagadáskor
 a birtokviszony kifejezésére
 a határozatlan számnevek után
 a 2,3,4, és 5 számnevek után
 a leggyakrabban használatos elöljárószók után(iz, sz, ot, go, poszle, u)
 a kérdőnévmás birtokos esete
− Részeshatározó eset:
 részeshatározó jelölésére
 a főnevek egyes- és többes szám részeshatározó esete
 a kérdőnévmás részeshatározós esete
 a k, po elöljárószó után
 az életkor kifejezése
− Eszközhatározó eset:
 a főnevek egyes és többes számu eszközhatározós esete
 a kérdőnévmás eszközhatározós esete
 a társhatározó kifejezése
 az eszközhatározó kifejezése
 a helyviszony jelölésére a következő elöljárószókkal - nad, pod, sz, pered,
− Elöljárós eset:
 a főnevek egyes többes szám elöljárós esete
 a kérdő névmás elöljárós esete
 a hely jelölésére (v,na)
 o elöljárószóval
 néhány eltérő végződés (u)
− Minőségi viszonyok:
 Az orosz melléknév végződései, neme.
 A keménytövű melléknevek végződése.
 A lágy tövű melléknevek végződése.
• Névmás:
− személyes névmás, birtokos névmás mutató névmás
• Az egyszerű mondatok összekapcsolása kötőszavak (és, de, ha, mert...) segítségével.
• A mondat alanya, állítmánya, tárgya, hely- és időhatározó.
• Tagadó mondatok
• A minőségjelző
• Szórend
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzésre
(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− kiegészítés
− az anyanyelvvel való összevetés
− átalakítás
− kérdés-felelet
− alaktani ismeretek
− táblázatok kitöltése
− tudatosítás
− igeidők gyakorlása
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− gyakorlás
− mondatmodellek átalakítása
− rendszerezés
− mondatbővítés
− mondatszerkesztés
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek.
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek.
Témakörök kezdő 7.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
60 óra Otthoni:
30 óra
Cél
A mindennapi élet társalgási témaköreivel kapcsolatos szókincs tanítása, életszerű helyzetek
teremtése. Kommunikatív készségek fejlesztése.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Az én világom:
− személyi adatok, bemutatkozás
− érdeklődési kör
− A család és a barátok: családtagok neve, foglalkozása, munkahelye
− Ház, lakás - a ház, lakás részei, berendezései a ház körüli növények, állatok
• Mindennapi életünk:
− egyszerűbb tevékenységek
− napszakok, időpontok
− napirend ismertetése
− Az iskola
 tantárgyak, tanórai kérések, kérdések
 utasítások az iskolában
− Vásárlás
 mindennapi bevásárlás, üzletek,
 alapvető árucikkek, mennyiségek, árak, pénznemek
− Étkezés
 reggeli, ebéd, vacsora
 néhány étel- italfajta
 asztalterítés, ételkínálás
− Időjárás
 az évszakok, ezek jellemző időjárása
 rövid érdeklődés az időjárásról
− Öltözködés
 ruhadarabok, kellékek nevei,
 ruhavásárlás
• Mondókák, dalok, játékok
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzésre
(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− kérdés-felelet
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− hallás utáni értés
− szövegfeldolgozás
− beszédkészség
− párbeszéd összeállítása
− intonáció
− hiányos párbeszéd kiegészítése
− hangsúly
− szituációs játék
− gyakorlás
− képleírás
Feltétele
• A tantervi egységben megadottak érvényesek.
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek.
Orosz kezdő 8
Szerkezet:
soros
Részei
Beszédszándékok kezdő 8.
Nyelvtan kezdő 8.
Témakörök kezdő 8.

A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal

Óraszám
Iskolai:
114 óra
Otthoni:
60 óra
Tanítási ciklus 3 óra / 1 hét
Cél
• Az eddigi eredmények megszilárdítása és továbbfejlesztése, újabb lexikai és nyelvtani
ismeretekkel való bővítése.
• Mindez a tanulók idegen nyelvi tudását, nyelvi képességeit úgy gazdagítsa, hogy az
orosz nyelvet fokozatosan a kapcsolatteremtés eszközeként használhassák.
Követelmény
• Az évfolyam végére az alábbi követelmények teljesítése szükséges, illetve várható el.
− Beszédértési készség
 Minimális teljesítmény
 A tanuló törekedjen megérteni az idegen nyelven folyó óravezetést
 Ismerje fel a számára fontos részleteket néhány mondatos egyszerű
közlésekben
 Tudjon reagálni három - négy mondatból álló közlésre
 Törekedjen a hallás utáni értési gyakorlatok szövegéhez rendelt egyszerűbb
gyakorlatok megoldására (igen-nem, kérdés-válasz, táblázatok kitöltése)
 Elvárható teljesítmény
 Néhány mondatos hallás utáni értés szövegét röviden összefoglalni.
− Beszédkészség
 Minimális teljesítmény
 Beszédében minél jobban közelítse meg az adott idegen nyelv hangjainak
képzését
 Tudjon néhány szóval, rövid mondatokkal reagálni hallott vagy látott
jelenségekre.
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 Tudjon tanárának vagy tanulótársának a tanult anyaggal kapcsolatban
kérdéseket feltenni.
 Megértési problémák esetén tudjon segítséget kérni.
 Tanuljon meg egy-egy rövid verset, versrészletet.
 Elvárható teljesítmény Valós beszédhelyzetben tudjon kérdéseket feltenni.
 Tudjon egyszerű képekről néhány mondatban összefoglalóan szólni
− Olvasásértési készség:
 Minimális teljesítmény
 Legyen képes új szövegkörnyezetben is felismerni az ismert nyelvi elemeket.
 Tudjon kiszűrni a szövegből egyszerű információt.
 Elvárható teljesítmény
 Értsen meg egyszerű, ismerős nyelvi elemekből álló rövid szöveget és tudjon
reagálni rá (képeslapra válaszolni)
− Írásbeli készség
 Minimális teljesítmény
 Tudjon egyszerű szöveget tollbamondás után leírni.
 Egyszerű mondatait logikai összefüggések alapján tudja összetett mondatokká
fűzni (és, de, hogy, mert, vagy)
 Először minta alapján tudjon több mondatból álló összefüggő szöveget írni
(párbeszéd, üzenet vagy bemutatkozás)
 Elvárható teljesítmény
 Tudjon egyszerű eseménysort önállóan leírni.
 Tudjon üdvözlő képeslapot írni és megcímezni.
− Szókincs
 Minimális szókincs: 1000 aktív és 500 passzív szóból áll.
Előzmény
Orosz kezdő 7.
Értékelés
Az ellenőrzés módjait és szempontjait részben a fölérendelt tantervi, részben az alárendelt
(téma) egységekben adjuk meg.
Feltételek
• A tantervi szinten megadottak érvényesek
• Segédletek
− Tankönyv:
 Köllő - Oszipova - Zdravsztvujtye 1.2,3,4
 IH - 001
 IH - 003
 IH - 005
 IH - 007
 Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolások számára
 Bp. Tankönyvkiadó, 0989.
 ISBN 963 18 21331
− Segédkönyv:
 Havronyina: Beszéljünk oroszul
 Bp. Tankönyvkiadó, 1981.
 Havronyina - Sirocsenszkaja: Orosz nyelvtani gyakorlókönyv
 Bp. Tankönyvkiadó, 1981.
Beszédszándékok kezdő 8.
Szerkezet:
soros
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Óraszám
Iskolai:
20 óra Otthoni:
8 óra
Cél
A már megismert beszédfordulatok gyakorlása, elmélyítése és újabb nyelvi formák
megtanítása az orosz nyelvi etikett szabályainak megfelelően.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Az alábbi beszédszándékok kifejezése:
− Kérdezés, információkérés
− Válaszadás az előző szintnél bővebb terjedelemben
− Emlékezés, emlékeztetés
− Figyelmeztetés
− Szándék, terv, igéret
− Bizonyosság, bizonytalanság fokának egyszerű kifejezése
− Kiváncsiság, meglepetés
− Remény, félelem, sajnálkozás, együttérzés
− Útbaigazítás az utcai közlekedésben
− Érdeklődés vásárláskor
− Tanács, kérdés, javaslat az orvosnál
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzésre
(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− kérdés-válasz
− helyes kiejtés
− párbeszéd összeállítása
− intonáció
− a hiányos párbeszédek kiegészítése
− gyors reagálás
− játékos gyakorlatok
− tevékenykedő nyelvtanulás
− (beleélés, szerepjátszás)
− önállóság
− rendszeres ismétlés
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek.
Nyelvtan kezdő 8.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
34 óra Otthoni:
17 óra
Cél
Újabb nyelvtani ismeretek elsajátítása és gyakorlása szóban és írásban. Az előző évben
tanultak rendszerezése, tudatosítása és bővítése.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
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• Nyelvtani fogalomkörök
− Térbeli viszonyok kifejezése:
 helymeghatározás
 földrajzi nevek - bővítés
− Időbeli viszonyok:
 időhatározó v, na elöljárószóval
 az időpont, óra kifejezése
• Az ige
− Az igeragozás - néhány fontos közhasználatú ige eltérő ragozása
− Az igeszemlélet:
 folyamtos ige
− igeidő:
 jelen, múlt, összetett jövő
 befejezett ige
− igeidő:
 múlt, egyszerű jövő
− A mozgást jelentő igekötő nélküli igék csak felismerés szintjén.
• Mennyiségi viszonyok:
− tőszámnevek
1000-ig
− sorszámnevek
200-ig
− Számnév-főnév egyeztetés
• Minőségi viszonyok:
− kemény tövű melléknevek ragozása
− lágy tövű melléknevek használata lexikai egységként
• A melléknév fokozása
− Melléknévből képzett határozószó
• A főnév
− Az esetviszonyok bővítése
 Tárgy eset
 csak na elöljárószóval használatos főnevek
 v, na időhatározó kifejezésére
 Birtokos eset
 keltezésnél
 a határozatlan számnevek után
 a mértéket jelentő főnevek után
 Részeshatározó eset:
 a helyes címzés
 a személytelen mondatokban
 az állapothatározó kifejezése
 a tetszik ige használata
 Az eszközhatározó eset:
 néhány eszközhatározós esetttel álló ige
 volt, lesz, válik valamivé igék után
 Elöljárós eset:
 néhány eltérő végződés (n)
 az időhatározó kifejezése
 Logikai viszonyok:
 időhatározó, helyhatározó kifejezése
 mellékmondatokban
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 Kohéziós eszközök:
 névmások
 mutató névmás
 birtokos névmás - 3. személyű birtokos névmás kétféle alakja
 vonatkozó névmás
 általánosító névmás
 határozatlan névmás
• Kötőszók:
− no, a, i, potumu sto, sto, kokda, ggye, kotorij
− de, pedig, és, azért mert, hogy, amikor, ahol, aki
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzése ajánljuk az
alábbi módszereket, szempontokat
− hiányos mondatok kiegészítése
− alaktani ismeretek
− szinonimák, antonimák gyűjtése
− mondattani ismeretek
− mondatbővítése
− az anyanyelvvel való összevetés
− mondatszerkesztés
− önállóság
− transzformáció idő, szám, személy
− gyakorlás változtatása
− ismétlés
− egyszerű mondatokból összetett mondatok összeállítása
− megadott szavak, szószerkezetek segítségével mondat, rövid szöveg összeállítása
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek.
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek.
Témakörök kezdő 8.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
60 óra Otthoni:
30 óra
Cél
• Az előző évben tanultak gyakorlása, tudatosítása, elmélyítése és ezen ismeretek
bővítése.
• A mindennapok leggyakrabban előforduló témáiban mondanivalójukat tudják
megfogalmazni egyszerű orosz nyelven.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Témakörök
− Emberi kapcsolatok:
 A családi élet, házimunka, ünnepek, barátság, az emberek belső jellemzése
 Tágabb környezetünk
 Lakóhelyünk, városunk
 Budapest nevezetességei
 Sopron nevezetességei
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−

−

−
−

 A városi és a falusi élet érdekességei, szépségei
 Városi közlekedés
 Ház körüli kert - kerti munka
 Erdő, mező virágai, állatai
Az iskola világa:
 Iskolám bemutatása
 Iskolai élet:
 tanítási órák
 délutáni elfoglaltságok
 az orosz órán
Egészség - betegség
 Az emberi test részei
 Leggyakoribb betegségek:
 megfázás, fogfájás
 fejfájás, baleset
 Az orvosnál, gyógyszertárban, kórházban
 Egészséges életmód:
 étkezés, sport, séta
Vendéglőben
 rendelés, ételfajták, fizetés
 Egy magyar és egy orosz ételspecialitás leírása
Utazás egy autóbuszon vagy villamoson
 jegyváltás, menetidő, fel- leszállás, érdeklődés
 útbaigazítás, jegykezelés, menetrend
Kedvenc időtöltésem hétvégén
Legkedveltebb sportágak

−
−
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzésre
(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− kérdés - felelet
− hallás utáni értés
− szövegfeldolgozás
− lényegkiemelés
− párbeszéd
− beszédkészség
− mondatszerkesztés
− szövegértés
− szituációs játék
− önállóság
− képleírás
− gyakorlás
− fordítás
− ismétlés, rendszerezés
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek.
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek.
Orosz kezdő 9
Szerkezet:
soros
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Részei
Beszédszándékok kezdő 9.
Nyelvtan kezdő 9.
Témakörök kezdő 9.

A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal

Óraszám
Iskolai:
114 óra
Otthoni:
55 óra
Tanítási ciklus 3 óra / 1 hét
Cél
Az eddigi eredmények megszilárdítása és elmélyítése, amelynek segítségével a tanuló egyre
inkább tudja használni az orosz nyelvet hétköznapi, kommunikációs helyzetekben, az idegen
nyelv segítségével tudjon új emberi kapcsolatokat létesíteni. Újabb ismeretei segítségével
érezze az anyanyelve szépségét és tudja egybevetni a tanult idegen nyelvvel.
Követelmény
• Az évfolyam végére az alábbi követelmények teljesítése szükséges, illetve várható el:
− Beszédértési készség
 Minimális teljesítmény
 A tanuló értse meg a tanárának a tananyaggal kapcsolatos idegen nyelvű
óravezetését
 az előző szintnél változatosabb kérdéseit
 a tananyaggal kapcsolatos rövid idegen nyelvű magyarázatát
 A szövegösszefüggésből értse meg a számára legfontosabb információt
 Elvárható teljesítmény:
 A tanuló értse meg a mindennapi élet beszédtémáival kapcsolatos
egyeszerűbb szavak idegen nyelvű szemantizációját
 Az esetleg ismeretlen nyelvi elemek jelentését igyekezzen a
szövegösszefüggésből kitalálni
 Vegyen részt idegen nyelvi hanganyag aktív feldolgozásában.
− Beszédkészség
 Minimális teljesítmény
 A tanuló tudjon iformációt kérni és információt adni.
 Tudjon a családjáról, lakóhelyéről egyszerűen beszélni és mástól is tudjon
eziránt érdeklődni
 Tudja tetszését és nemtetszését kifejezni, a mindennapi életben vele
történtekről röviden szólni.
 Rövid verset tudjon memoriterként.
 Elvárható teljesítmény:
 A tanuló tudjon kezdeményezni rövid beszélgetést ismert mindennapi
témáról.
 Az általa ismert témakörökhöz tartozó képekről, illetve képsorokról tudjon
néhány összefüggő mondatot mondani.
− Olvasásértési készség
 Minimális teljesítmény:
 Tudjon a tanuló tudásszintjének megfelelő szöveget tanári segítséggel
megérteni
 Az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani
 Elvárható teljesítmény:
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 Tudjon érthetően - jó intonációval, jó ritmusban, az idegen nyelv fonémáit
alkalmazva - felolvasni olyan szöveget, amelyet tanárával, vagy
hanganyaggal gyakorolt.
 Ismerjen meg a tananyaggal kapcsolatos hivatalos szövegeket: utcai feliratok,
mozijegy, színház jegy...
− Írásbeli készség
 Minimális teljesítmény
 A tanuló tudjon több mondatból álló egyszerű összefüggő szöveget írni.
 Tudja írásban egyszerűen kifejezni tetszését, nemtetszését és tudjon ezek után
másoknál érdeklődni
 Elvárható teljesítmény
 Egyszerűbb mondatmodelleket tartalmazó szövegeket próbáljon lefordítani
magyarról oroszra
 A tankönyv egyszerűbb írásbeli feladatait megoldani
 Írásbeli feladatai megoldásakor tudja használni a kétnyelvű szótárt.
− Szókincs
 Az évfolyam végére elsajátított minimális szókincs 1200 aktív és 600 passzív
lexikai egységből áll.
Előzmény
Orosz kezdő 8.
Tartalom
A tananyagot az alárendelt egységekben adjuk meg.
Értékelés
Az ellenőrzés módjait és szempontjait részben a fölérendelt tantervi, részben az alárendelt
(téma) egységekben adjuk meg.
Feltételek
• A tantervi szinten megadottak érvényesek.
• Segédletek:
− Tankönyv:
 Bálint István - Fenyvesiné E. Konyajeva
 Orosz nyelvkönyv I. (Gimnázium)
− Segédkönyv:
 Akszina - Formanovszkaja:
 Orosz nyelvi etikett
Tankönyvkiadó Bp. 1980.
 Sz. Havronyina:
 Beszéljünk oroszul
Tankönyvkiadó Bp. 1981.
 Sz. Havronyina - A. Sirocsenszkaja:
 Orosz nyelvtani gyakorlókönyv
Tankönyvkiadó Bp.
 Sztyepanova - Csebotarev:
 Temp. I.
"Ruszkij Jarik" Kiadó Moszkva 1982.
Beszédszándékok kezdő 9.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
20 óra Otthoni:
8 óra
Cél
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Az előzőleg megtanult beszédszándékok gyakorlása és bővítése: néhány olyan attitüd
kifejezése, mint véleményformálás, tanács, érvelés, nyelvi megfogalmazása.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Az alábbi beszédszándékok kifejezése:
− Üdvözlés
− Egyetértés, egyet nem értés
− Gratuláció, jókívánság
− Búcsúzás
− Meghívás
− Megszólítás
− Telefonálás
− Tanács, javaslat,
− Köszönetnyilvánítás, információadás
− Információ kérés utazási irodában, vonaton, utcai séta alkalmával
 pályaudvaron
 jegyirodában
 fodrásznál
 üzletben
 könyvtárban
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzésre
(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− kérdés - felelet
− helyes kiejtés
− párbeszéd
− beszéddallam
− hiányzó párbeszéd kiegészítése
− nyelvhelyesség
− szituációs játékok
− írásbeliség
− mondatszerkesztés
− a korábbi ismeretek
− üdvözlet írása
− gyakorlása
− gratuláció
− idegenvezetés
− tolmácsolási gyakorlatok
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek.
• Segédletek:
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek.
Nyelvtan kezdő 9.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
34 óra Otthoni:
17 óra
Cél
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A már tanult nyelvtani ismeretek gyakorlása és bővítése szóban és írásban. A folyamatosság,
gyakoriság kifejezése a két nyelv igehasználati különbségeinek megfigyeltetése, a nyelvtani
esetviszonyok és logikai viszonyok helyes kifejezési formáinak a felismerése és alkalmazása.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Nyelvtani fogalomkörök:
− Az ige ragozása - gyakorlás, a leggyakoribb tőhang változások - A tőhangváltós
igék ragozása
 Az ige szemlélete - gyakorlás a folyamatos múlt és a befejezett múlt használata
 A feltételes mód képzése
 Az igekötő nélküli mozgást jelentő igék használata
 Néhány igekötős mozgást jelentő ige felismerés szintjén
− A főnév  A III. főnévragozás
 Az - mja végű semlegesnemű főnevek ragozása
 Személynevek (keresztnév, családnév ragozása)
 Csak többes számban használatos főnevek (gyakran használt szavak esetén)
 Ragozhatatlan főnevek - idegen eredetű szavak és idegen tulajdonnevek
 Az esetviszonyok gyakorlása, további bővítése
 Irányhármasság
− A melléknév
 A lágytövű melléknevek ragozása
− A főnévvé vált melléknevek
 Időhatározós - óra, idő
 hivatalos
 köznyelvi
− Összetett mondatok - kto kotorij használata, újabb kötőszavak
− Visszaható névmás
− Állandósult kifejezések
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzésre (gyakorlás)
ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− kiegészítés
− helyesírás
− átalakítás
− nyelvhelyesség
− mondatbővítés
− alaktan
− kérdés - felelet
− mondattan
− szinonimák, antonimák gyűjtése
− tudatosítás
− transzformáció
− rendszerezés
− egyszerű mondatok összekapcsolása kötőszavak segítségével
− a magyar ige és az orosz ige jellegzetességének a megfigyeltetése
− egyszerű szöveg megadott szempontok alapján való összeállítása
− fordítás
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Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek
• Segédlegek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek
Témakörök kezdő 9.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
60 óra Otthoni:
30 óra
Cél
A mindennapi társalgás témaköreivel kapcsolatos szókincs tanítása, a korábban feldolgozott
témák lexikájánk a bővítése, gyakorlása. Kommunikatív készségek fejlesztése.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Témakörök:
− Életrajz - bővítés
− A család egy hétköznapja és egy ünnepnapja
− A családtagok otthoni munkája, munkamegosztás, tervezés
 Családi ünnepek
 a lakás berendezése részletesebben
 háztartási gépek
− Iskolánk névadója, hagyományai
− Ünnepek az iskolában
− Az iskolai könyvtárban
− Hazánk legszebb tájai:
 Országjárás - Dunántúl
 Üdülés a Balatonon
− Utazási iroda− Utazás Moszkvába - A város nevezetességei
− Kirándulás az "Arany gyűrűn"
− Vásárlás: papír boltban, cipőboltban
− Fodrásznál
− Szabadidő:
 könyvtárban, olvasás, mozi, rádió
− Sport:
 túra, kirándulás
 A hegyvidéki nyaralás szépségei
− Puskin versek:
 A fogoly
 A reggel
− Részlet egy L. Tolsztoj elbeszélésből vagy Turgenyev elbeszéléseiből
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzésre
(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− képleírás
− hallás utáni értés
− párbeszéd
− tömörítés
− igaz - hamis állítás
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− szövegértés
− mondatszerkesztés
− fogalmazás
− szerepjáték
− helyes intonáció
− idegenvezetés
− szótárhasználat
− fordítás
− irányított fogalmazás
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek
Orosz kezdő 10
Szerkezet:
soros
Részei
Beszédszándékok kezdő 10.
Nyelvtan kezdő 10.
Témakörök kezdő 10.

A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal

Óraszám
Iskolai:
114 óra
Otthoni:
55 óra
Tanítási ciklus 3 óra / 1 hét
Cél
• Az új ismeretek mellett az eddig tanultak elmélyítése, gazdagítása úgy, hogy a nyelvet
a tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben tudja használni, az orosz nyelvi
etikett szabályait jól ismerje, bővüljön látóköre a célnyelvi ország kultúrájának
megismerésével.
• Szerezzen ismereteket a nyelvek természetéről, hogy ezáltal saját anyanyelvét is
tágabb rendszerben tudja szemlélni.
• A nyelvtanulás során kifejlődő alapkészségek tegyék számára lehetővé nyelvtudása
továbbfejlesztését, illetve újabb idegen nyelvek elsajátítását.
Követelmény
• Az évfolyam végére a négy alapkészség területén a NAT -ban megfogalmazott szintek
elérése szükséges.
− Beszédértési készség
 Minimális teljesítmény
 A tanuló értse meg az idegen nyelven folyó óravezetést.
 Az előző szintnél összetettebb kérdéseket is értse meg és tudjon azokra
válaszolni.
 A megfelelő ismeretek birtokában (kontextus, színhely, kulcsszavak,
szereplők) értse meg a tudásszintjének megfelelő hanganyagot.
 Elvárható teljesítmény
 Az előző szintnél nehezebb néhány ismeretlen szót is tartalmazó szöveget is
értsen meg.
 Rádió adásainak náhány ismertebb műsorából vett egyszerűbb részlet
tartalmát, főbb gondolatait tanári irányítással ismerje fel.
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− Beszédkészség:
 Minimális teljesítmény
 A tanuló tudjon kezdeményezni és beszélgetést folytatni egyszerűbb
témákban és véleményét tudja röviden megfogalmazni.
 Tudjon az okok iránt érdeklődni
 Szerepjátékok párbeszédeiben aktívan vegyen részt
 Tudjon idegen nyelven hazánkról röviden beszélni.
 Elvárható teljesítmény
 Az egyes feladatok megoldása közben igyekezzen használni képzelőerejét és
törekedjen a kreativitásra.
 Az egyes élethelyzetekben előforduló váratlan beszédszituációkban is
feltalálja magát, megértsék és megértesse magát.
− Olvasási készség
 Minimális teljesítmény
 Tudjon a tanuló a maga tudásszintjének megfelelő nyelvileg összetettebb
szöveget önállóan is megérteni és feldolgozni.
 Tudjon a szövegről általános képet alkotni.
 Igyekezzen a tanuló egyes ismeretlen szövegelemek jelentését
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni.
 Egy-egy irodalmi részletet, mesét, verset, elbeszélés részletet elolvasni, tanári
irányítással megérteni.
 Elvárható teljesítmény:
 Igyekezzen rövid ismeretlen szöveget önállóan, esetleg házi olvasmányként
feldolgozni.
 Törekedjen arra, hogy idegen nyelven - orosz nyelven olvasson - újságcikk,
hirdetés, reklám felirat.
− Írásbeli készség
 Minimális teljesítmény
 A tanuló tudja tankönyvének igényesebb feladatait megoldani.
 Írásbeli feladatai megoldásakor tudja használni a kétnyelvű szótárt.
 A nyelvhelyesség és a nyelvtani ismeretek pontosítása céljából tudjon
meghatározott céllal készült mondatmodelleket írásban magyarról oroszra
fordítani illetve oroszról magyarra.
 Tudjon egyszerű levelet fogalmazni és önéletrajzot írni.
 Elvárható teljesítmény
 Rövid fogalmazásban összefoglalni mindennapi életével kapcsolatos egy-egy
eseményt
− Szókincs
 Az évfolyam végére elsajátított minimális szókincs 1600 aktív és 600 passzív
lexikai egységből áll.
Előzmény
Orosz kezdő 9.
Tartalom
A tananyagot az alárendelt egységekben adjuk meg.
Értékelés
Az ellenőrzés módjait és szempontjait részben a fölérendelt tantervi, részben az alárendelt
(téma) egységekben adjuk meg.
Feltételek
• A tantervi szinten megadottak érvényesek.
− Segédletek
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 Tankönyv
 Bálint I. - Dr. Lőrinczy Attila
Orosz nyelvkönyv II. Gimnázium
 Segédkönyv:
 Akszina - Formanovszkaja:
Orosz nyelvi etikett
Bp. Tankönyvkiadó, 1980.
 Havronyina: :
Beszéljünk oroszul
Bp. Tankönyvkiadó, 1981.
 Havronyina - Sirocsenszkaja:
Orosz nyelvtani gyakorlókönyv
Bp. Tankönyvkiadó, 1981.
Beszédszándékok kezdő 10.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
20 óra Otthoni:
8 óra
Cél
Az eddigi beszédszándékok összefoglaló gyakorlása és újabb formákkal való bővítése,
vélemény nyilvánítás érvelés nyelvi megformálása és helyes használata.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Figyelem felkeltése
• Érdeklődés, tudakozódás szállodában, pályaudvaron, repülőtéren.
• Megszólítás levélben
• A levélkezdés és befejezés
• Dicséret
• Vigasztalás
• Egyetértés
• Ellenvélemény
• A panasz kifejezése
• Kérés, jókívánság búcsúzáskor
• Gratuláció, köszöntés
• Mentegetőzés, magyarázkodás
• Beleegyezés, elutasítás
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzésre
(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− kérdés-felelet
− kiejtés
− tematikus párbeszéd
− intonáció
− hiányos párbeszéd
− szövegértés
− szituációs játékok
− helyes válaszadás
− kiegészítés
− rendszerezés
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− önállóság
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek.
• Segédletek:
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek
Nyelvtan kezdő 10.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
34 óra Otthoni:
17 óra
Cél
Újabb nyelvtani ismeretek megtanítása, a már megtanultak ismétlése, rendszerezése.
Mondattani ismeretek fejlesztése, időbeli viszony, logikai viszonyok kifejezésének újabb
lehetőségei.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Nyelvtani fogalomkörök
− Az igéről tanultak összegezése - igeszemlélet.
− Az eddig tanult igevonzatok
− Esetviszonyok - főnevek - összegezése, összegyűjtése
− A mozgást jelentő igék - igekötős mozgást jelentő igék
− A lágy tövű melléknevek ragozása
− A melléknevek rövid alakja
− A melléknév közép- és felsőfoka
− A határozószó fokozása
− A tőszámnevek ragozása
− A tanult névmások ismétlése és a mutató névmások, visszaható névmás, tagadó
névmások.
− A felszólító mód egyszerű és körülírt formája.
− Ok- és célhatározás mellékmondatokban
− Egyenes és függő beszéd alapformái
− Melléknévi igenév
− Határozói igenév felismerés szintjén
− Szenvedő szerkezet
Értékelés
• A
tantervi
egységben
megadott
formák
közül
és
azokon
kívül
ellenőrzésre(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszerket, szempontokat
− kérdés - felelet
− nyelvhelyesség
− táblázatok kitöltése
− mondattani ismeretek
− kigészítés
− anyanyelvvel való összehasonlítás
− antonima
− szinonima gyűjtése
− rendszerezés
− átalakítás
− tudatosítás
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− mondatbővítés
− mondatszerkesztés
− tesztek
− fordítás
− transzformáció
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek.
Témakörök kezdő 10.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
60 óra Otthoni:
30 óra
Cél
• A mindennapi beszélgetéssel kapcsolatos szókincs fejlesztése.
• Az eddig tanult témakörök gyakorlása és bővítése.
• A feldolgozandó témákhoz kapcsolódó anyanyelvi előadó által elmondott rövid
szöveg feldolgozása.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Család- életrajz, önéletrajz bővítése
− A családtagok bemutatása - érdeklődési köre
− Munka - szórakozás
− Kertészkedés, barkácsolás
− Vendégvárás, vendégségben
• Iskolai képzés hazánkban, az orosz nyelvet beszélők országaiban
• Továbbtanulási lehetőségek
• A tanuló feladata az iskolában
• A tanár feladata az iskolában
• Osztálytársak bemutatása
• Időjárás, éghajlat Magyarországon és Oroszországban
• Magyarország nagy városai, Győr, Debrecen, Miskolc, Szeged
• Utazás Szentpétervárra • Szórakozás: színház, tv, hangverseny
• Szünidei programok - téli, nyári szünidő
• Pihenés sport: Pihenés a tengerparton
• Egészség - sport
• Sportolási lehetőségek iskolánkban, városunkban
• Különféle sportágak, sportversenyek
• Vásárlás az áruház különböző részlegében - kenyér-, tej-, édesség - illatszer-, ajándék
• Lev Tolsztoj - egy részlet a Háború és béke című regényéből
• Tolsztoj és Jasznája Poljána
• Egy-egy vers, dal, közmondás találós kérdés
Értékelés
• A
tantervi
egységben
megadott
formák
közül
és
azokon
kívül
ellenőrzésre(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− dialogus összeállítása
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− hallás utáni értés
− mondatok szerkesztése
− megadott szószerkezetek ill. ismert mondatmodellek alapján
− lényegkiemelés
− beszédkészség
− nyelvhelyesség
− megadott téma alapján beszédszituáció összeállítása
− fogalmazás
− szótárhasználat
− fogalmazás kép vagy megadott szószerkezetek alapján
− mondattartalmak kifejezése szinonimával
− fordítás
− idegenvezetés
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek
• Segédlegek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek.
Orosz kezdő 11
Szerkezet:
soros
Részei
Beszédszándékok kezdő 11.
A szöveg legfe
. oldal
Nyelvtan kezdő 11.
A szöveg legfe
. oldal
Témakörök kezdő 11.
A szöveg legfe
. oldal
Óraszám
Iskolai:
114 óra
Otthoni:
55 óra
Tanítási ciklus 3 óra / 1 hét
Cél
• Az eddigi eredmények megszilárdítása és továbbfejlesztése, mindez járuljon hozzá a
tanuló személyiségének gazdagodásához.
• Szilárdítsa meg, s fejlessze tovább a tanulók orosz nyelvi tudását, nyelvi képességeit
úgy, hogy az orosz nyelvet a társadalmi érintkezés eszközeként tudják használni és
fokozatosan fel tudjanak készülni majd az érettségi vizsgára.
• Fokozottabban érdeklődjön más népek kultúrája iránt, így a célnyelvi ország kultúrája
iránt is és ez segítse, hogy magyarként Európa polgára is lehessen.
Követelmény
• Az évfolyam végére az alábbi követelmények teljesítése szükséges, illetve várható el:
− Beszédértési készség
 Minimális teljesítmény
 Aktívan vegyen részt az orosz nyelven folyó óra menetében
 Egyszerűbb hanganyagot irányított kérdésekkel tudjon feldolgozni.
 Elvárható teljesítmény
 Orosz anyanyelvű előadó által elmondott szövegből tudja a lényeget kiszűrni
és azt (anyanyelvén vagy oroszul) összefoglalni
 Hallgasson élő előadású eredeti szöveget (hírek, reklám, felszólalás)
− Beszédkészség
 Minimális teljesítmény
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 Tudjon a tanuló az általa ismert mindennapi beszédhelyzetekben beszélgetést
folytatni és a véleményét megfogalmazni.
 Használja az eddig tanult nyelvi fordulatokat, különös tekintettel a nyelvi
etikettre.
 Az egyes élethelyzetekben, váratlan beszédszituációkban (baleset,
információs iroda, kórház, gyógyszertárban, külföldi útbaigazítása) is
feltalálja magát, megértsék, tudjon segítséget nyújtani, ha szükséges.
 Elvárható teljesítmény
 A tanult témához kapcsolódó orosz nyelvű szöveget összefoglalóan tudja
elmondani, élményeiről számoljon be
 Tartson kiselőadást egyszerűbb témáról.
− Olvasásértési készség
 Minimális teljesítmény
 A tanuló olvasson fel folyamatosan ismeretlen szöveget jó kiejtéssel,
hangsúllyal és hanglejtéssel
 Néma olvasással, szótár segítségével értsen meg és magyarul illetve oroszul
foglaljon össze rövid néhány ismeretlen szót tartalmazó szöveget.
 Szótár segítségével fordítson le rövid egyszerű szöveget oroszról magyarra,
illetve magyarról oroszra.
 Elvárható teljesítmény
 Otthoni feldolgozásban szótár segítségével tartalmilag
értsen meg
terjedelmesebb 1/2-1 oldalnyi szöveget és számoljon be róla tanítási órán
magyarul vagy oroszul.
 Ismerjen meg néhány verset, eredeti elbeszélés vagy regény rövid kis részletét
orosz nyelven.
− Írásbeli készség
 Minimális teljesítmény
 A tankönyv írásbeli gyakorlatait tudja önállóan megoldani.
 Rövid fordítást oroszról-magyarra, illetve magyarról-oroszra képes legyen
megcsinálni
 Tudjon hivatalos levelet, meghívót megírni.
 Képes legyen a tanórán feldolgozott anyagból rövid írásbeli összefoglalót
készíteni.
 Elvárható teljesítmény
 Írjon ismert témakörben rövid kis fogalmazást.
− Szókincs
− Az évfolyam végére elsajátított minimális szókincs 2000 aktív és 600 passzív
lexikai egységből áll.
Előzmény
Orosz kezdő 10.
Tartalom
A tananyagot az alárendelt egységekben adjuk meg.
Értékelés
Az ellenőrzés módjait és szempontjait részben a fölérendelt tantervi, részben az alárendelt
(téma) egységekben adjuk meg.
Feltételek
• tanár: egyetemi végzettségű
• tanuló: 8-10 fő minimális, 15-20 fő maximális akik az alapvizsga követelményének
megfeleltek
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• Lehetőség szerint: szaktanterem, audio-vizuális eszközökkel, kiegészítő
segédkönyvek, újságok, magnoszalagok, videofilmek, orosz nyelven, orosz nyelvű
eredeti irodalmi művek nyelvtani gyakorló könyvek, orosz nyelvű dalok kazettán,
anyanyelvi előadók által elmondott magnó szövegek, video felvételek.
• Segédletek
− Tankönyv:
 Orosz nyelvkönyv III. Gimnázium
− Segédkönyvek
 Dr. Lőrinczy Attila - Vajnai János:
 Orosz nyelvkönyv III. fakultatív (Gimnázium)
− szótár
− értelmező szótár
Beszédszándékok kezdő 11.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
20 óra Otthoni:
8 óra
Cél
• A leggyakrabban használatos orosz nyelvi beszédfordulatok gyakorlása, bővítése.
• Idegen nyelvi környezetben hivatalos helyen vagy baráti körben kérés, javaslat,
meghívás, felszólalás megformálása.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Az alábbi beszédszándékok kifejezése:
− Az öröm kifejezése találkozáskor
− Rosszallás, bosszúság kifejezése
− Panasz
− Megnyugtatás
− Tanács, javaslat
− Megszólítás hivatalos helyen, hivatalos személyt
− Baráti megszólítás
− Hivatalos levél
− Kérés
− Válasz a kérésre
− Felszólalás - néhány mondatmodell
− Ünnepély, ünnepi megnyitó, köszöntő néhány ismertebb beszédfordulata
 Meghívó - baráti
 Távirat - hivatalos
 Dicséret összeállítása
 Válasz a meghívásra
 Vélemény nyilvánítás
 Érdeklődni valakinek a véleményéről
 Búcsúzás - jókívánságok búcsúzáskor
 Együttérzés kifejezése
Értékelés
• A
tantervi
egységben
megadott
formák
közül
és
azokon
kívül
ellenőrzésre(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− szinonimák
− intonáció
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− antonimák
− hangsúly
− párbeszéd
− mondatszerkesztés
− választásos feladat
− beszédértés
− hiányos párbeszéd befejezése
− stílus
− szituációs játékok
− nyelvhelyesség
− képekhez szöveg összeállítása
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek.
Nyelvtan kezdő 11.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
34 óra Otthoni:
17 óra
Cél
• Az eddigi nyelvtani ismeretek tudatosítása, gyakorlása, automatizálása és újabb
elemekkel való bővítése.
• Az anyanyelv és az orosz nyelv kontrasztiv egybevetése révén az eltérések,
nehézségek, hasonlóságok ismerete és gyakorlása.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg
Tartalom
• Nyelvtani fogalomkörök:
− Az orosz ige rendszere:
 ragozás
− az ige szemlélete:
 folyamatos
 befejezett
− leggyakoribb képzőik felismerése
− Az igevonzatok I.
− A mozgást jelentő igekötős igék bővítése, gyakorlása
− A gyűjtőszámnevek
− A birtokos melléknevek
− A melléknévi igenév
− A határozói igenév
− Igeneves szerkezetek, átalakításuk mellékmondatokká
− Szenvedő szerkezet
− A szükségesség, lehetőség, tiltás leggyakoribb kifejezéseinek összefoglalása
− A jelzős szerkezetek
− A hátravetett, nem egyeztetett jelzős szerkezet a megértés szintjén
− Főnévi igeneves szerkezetek
− Függő beszéd
- Állandósult szóÉrtékelés
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• A
tantervi
egységben
megadott
formák
közül
és
azokon
kívül
ellenőrzésre(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− kiegészítés
− készségfejlesztés
− mondatszerkesztés
− kreativitás
− transzformáció
− mondattani ismeretek
− feladatlapok kitöltése
− szótárhasználat
− tesztek megoldása
− nyelvhelyesség
− fordítás oroszról-magyarra
− anyanyelvvel való összevetés
− fordítás magyarról-oroszra
− irányított fogalmazás
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek
Témakörök kezdő 11.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
60 óra Otthoni:
30 óra
Cél
• Az eddig tanult a mindennapi társalgási témákkal kapcsolatos szókincs gyakorlása,
bővítése.
• A mindennapok legalapvetőbb témáiról önálló, kreatív társalgás, a tanult
beszédfordulatok felhasználásával, bővítve a kultúra ápolásával, hagyományainak
kérdésével, az életmód néhány fontosabb témájával.
• Mindez nemzetünk, és a célnyelvi ország kultúrális értékeinek tiszteletére neveljen.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Témakörök:
− Család:
 A gyermek nevelése a családban
 Egymás iránt érzett felelősség és segítés a családban, lakásszentelő
− Családi ünnepeink:
 házasságkötés
 A gyermek születése
− A nyelvtanulás jelentősége
− Nyelvtanulási lehetőségek
 ált. iskolában
 középiskolában
 egyetemen
 önálló tanulási lehetőség
− Utazás - személyautóval
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− Autóvezetés - KRESZ
− Magyarország legszebb tájai - Alföld
− városainak bemutatása:
 Pécs - Székesfehérvár - Esztergom
− Szentpétervár környéke - Petrodvorec Carszkoje szelo
− Festészet - Tretyakov képtár, Ermitázs
− Néhány szép tájkép, portré rövid bemutatása Nemzeti Galéria
− Zene
 Az operában - Csajkovszkij, Bartók
 Egy előadás megtekintése
− Az újság:
 napilap
 folyóirat
− Hírek  belpolitikai
 külpolitikai
− A ruhatisztítóban
− OTP-ben, bankban
− Sport - Olimpiai játékok
− Jeszenyin vers
− Irodalom:
− Turgenyev
 Puskin elbeszélések
 Csehov drámája - egy színházi előadás kapcsán
 Versek, mondókák, találós kérdések
Értékelés
• A
tantervi
egységben
megadott
formák
közül
és
azokon
kívül
ellenőrzésre(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− kérdés - felelet
− hallás utáni megértés
− párbeszéd
− magnó szövegének a megértése
− mondatszerkesztés megadott kifejezésekkel
− fogalmazás
− egy adott szöveg tartalmának összefoglalása tematikus kérdések segítségével
− beszédkészség
− nyelvhelyesség
− szótárhasználat
− idegenvezetés
− önállóság
− tárlatvezetés
− riport készítés
− interjú készítés
− irányított fogalmazás
− fordítás
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek
• Segédletek
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• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek
Orosz kezdő 12
Szerkezet:
soros
Részei
Beszédszándékok kezdő 12.
Nyelvtan kezdő 12.
Témakörök kezdő 12.

A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal
A szöveg legfe
. oldal

Óraszám
Iskolai:
114 óra
Otthoni:
55 óra
Tanítási ciklus 7 óra / 2 hét
Cél
• Az új ismeretek nyújtásán kívül az eddigi ismeretek összegzése és alkalmazása és az
érettségire való felkészítés.
• Egyes
tanulók
és
tanulócsoportok
esetén
elvárható
a
nyelvvizsga
követelményszintjének az elérése is.
• Az idegen nyelvben való kapcsolatteremtés a nyelvi ismeretek önálló továbbfejlesztése
az információcsere, az önművelés, az általános és szakmai műveltség gazdaagítása, az
elkövetkezendő életpálya és a továbbtanulás egyik segítője, illetve feltétele.
Követelmény
• Az évfolyam végére a négy alapkészség területén az érettségi követelményeinek az
elérése szükséges.
− Beszédértési készség
 Minimális teljesítmény
 A tanult témakörökhöz kapcsolódóan a tanuló tanári és tanulói kérdésre az
aktuális témának megfelelően több mondatban is tudjon válaszolni.
 Hanganyag szövegét, ami a tananyaghoz kapcsolódik, értse meg, néhány
ismeretlen szót tartalmazó szöveg esetén is.
 Újság, rádió, tv egyszerűbb szövegét is.
 Gyorsabbb tempójú élőbeszédre is tudjon reagálni
 Elvárható teljesítmény
 Nem tananyaghoz kapcsolódó ismeretterjesztő szöveg megértése
szövegkörnyezetből
− Beszédkészség
 Minimális teljesítmény
 A tanterv témaköreihez kapcsolódó témákról tudja véleményét elmondani.
 Tudjon külföldi vendégének önmagáról, családjáról, hazájáról lakóhelyéről,
közlekedésről, szórakozásról, életmóddal kapcsolatos kérdésekről rövid
tájékoztatást adni.
 Alkalmazzon beszélt nyelvi fordulatokat, kifejezéseket.
 Elvárható teljesítmény
 Önállóan is kezdeményezzen beszélgetést a témakörökhöz nem közvetlenül
kapcsolódó kérdésekben.
− Olvasásértési készség
 Minimális teljesítmény
 Olvasson fel a tanuló ismeretlen szöveget jó kiejtéssel és hangsúllyal.
 Néma olvasás alapján a szövegösszefüggésből kikövetkeztethető néhány
ismeretlen szót is tartalmazó szöveget értsen meg segédeszköz nélkül.
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 Rövid egyszerű stílusú ismeretterjesztő, újság vagy irodalmi szöveget szótár
segítségével értsen meg.
 Tudjon lefordítani egyszerűbb szöveget oroszról magyarra, illetve magyarróloroszra, tartalmát foglalja össze.
 Elvárható teljesítmény
 Otthoni feldolgozásban szótár segítségével egy-két oldalas szöveget (irodalmi
szöveget) értsen meg és röviden foglalja össze a tartalmát magyarul vagy
oroszul.
− Írásbeli készség
 Minimális teljesítmény
 Készítsen a feldolgozott témákról rövid írásbeli összefoglalót
 Irányított fogalmazást készítsen
 A tantervi témákkal, élményeivel kapcsolatban tudjon rövid fogalmazást
készíteni.
 Rövid szöveget magyarról oroszra és oroszról magyarra tudjon lefordítani
 Elvárható teljesítmény
 Hivatalos iratokat (kérvény, bejelentés, felszólalás, ünnepi beszéd) megírni.
− Szókincs
− Az évfolyam végére elsajátított minimális szókincs 2400 aktív és 800 passzív
lexikai egységből áll.
Előzmény
Orosz kezdő 11.
Tartalom
A tananyagot az alárendelt egységekben adjuk meg
Értékelés
Az ellenőrzés módjait és szempontjait részben a fölérendelt tantervi, részben az alárendelt
(téma) egységekben adjuk meg.
Feltételek
• A tantervi szinten megadottak érvényesek
− Segédlegek
 Tankönyv:
 Bálint István - Dr. Lőrinczy Attila- Vajnai János
Orosz nyevlkönyv IV. (Gimnázium)
Tankönyvkiadó, Bp. 1982.
 Magyar-orosz
 Orosz-magyar szótár
Beszédszándékok kezdő 12.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
20 óra Otthoni:
8 óra
Cél
Az eddig tanult beszédfordulatok gyakorlása, tudatosítása, amely lehetőséget nyújt a
különböző élethelyzetekben érzelmek, hangulatok, közlések, állsáfoglalások kifejezésére,
másrészt a társadalmi kapcsolatokra vonatkozó beszédszándékok megformálását is elősegíti.
Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Az alábbi beszédszándékok kifejezése
• Véleménynyilvánítás: egyenes válasz illetve a válasz megkerülése esetén
• Visszakérdezés
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•
•
•
•

Hivatkozás másokra, bizonytalanság kifejezése.
A kérés elutasítása
Igéret
A négy év folyamán elsajátított beszédszándékok összegzése
− A társadalmi kapcsolatokra vonatkozó beszédszándékok
− Üdvözlési formák, bemutatás, bemutatkozás, megszólítás, köszönet, megelégedés,
hála, elismerés kifejezése, bocsánatkérés, kínálás és erre válasz, engedélykérés
− Közlés és állásfoglalás kifejezése
− Tény közlése és rákérdezés útbaigazítás, vélemény, szándék, lehetőség
kötelezettség, szükségszerűség, bizonyosság kinyilvánítása, helyeslés és
ellenvélemény
• Érzelmek és hangulatok kifejezése
− öröm, bánat, aggodalom, csodálat, meglepetés, együttérzés, ellenszenv, tetszés vagy
nem
− tetszés, remény kinyilvánítása
• Felszólítás jellegű beszédszándékok kérés, tanács, figyelmeztetés, utasítás, tilalom
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzésre
(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− dialógusok
− kiejtés
− helyes variáció kiválasztása
− intonáció
− hiányos párbeszéd
− önállóság
− tematikus párbeszéd
− nyelvhelyesség
− megadott témához szövegalkotás
− mondatszerkesztés
− szituációs játékok
− a korábbi ismeretek rendszerezése
− idegenvezetés
− tolmácsolási gyakorlatok
− kreativitás
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek
Nyelvtan kezdő 12.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
34 óra Otthoni:
17 óra
Cél
• Az öt év folyamán tanult nyelvtani ismeretek összegzése, tudatosítása, az érettségi
írásbeli feladatainak megoldására való felkészítés, teszt, fordítás - előkészítése.
• Az anyanyelv és az idegen nyelv közötti különbség tudatosítása. Mindez alapja
legyen a helyes nyelvhasználatnak és ösztönzőleg hasson a továbbiakban az önálló
nyelvtanulásra, nyelvgyakorlásra, illetve újabb idegen nyelv tanulására.
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Követelmény
A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg.
Tartalom
• Nyelvtani fogalomkörök
− Szóösszetétel, betűszavak, rövidítések
− Az alany
 A névszói állítmány
 Egyeztetés
 A tárgy
 A helyhatározó
 Az időhatározó és az idő kifejezése az orosz nyelvben
 Az okhatározó
 A célhatározó
 A magyartól eltérő vonzatú igék
 Az összetett mondatok
 A szórend
 Állandósult szóKapcsolatok
• Az érettségire való rendszerezés, gyakorlás
• A tanult nyelvtani fogalomkörök ismétlése
− Az orosz ige rendszere
 Igeragozás
 Az igeszemlélet
 Felszólító mód
 Feltételes mód
 A magyartól eltérő igevonzatok
− Az orosz főnevek rendszere
 Főnévragozás
 Eltérő ragozású főnevek
− A melléknevek
 kemény tövű melléknevek
 lágy tövű melléknevek
 A melléknév ragozás
 Rövid alakú melléknevek használata
 A melléknév fokozása
 Összehasonlítás
 Főnévként használt melléknevek
− Számnevek
 tőszámnevek
 sorszámnevek
 határozatlan számnevek
 gyűjtőszámnevek
− Névmások:
 személyes
 kérdő
 mutató
 birtokos
 határozatlan
 vonatkozó
 általánosító
 visszaható
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− Határozószó
− Előljárószó
• Mondattan
− Tagadó mondatok
− Személytelen mondatok
− Szenvedő szerkezet
− A cselekvés idejének kifejezése
− Az idővel kapcsolatos magyartól eltérő szerkezetek
− A cselekvés helyének kifejezése
− Jelzős szerkezetek
− Kötőszavak
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzésre
(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− kiegészítés
− alaktani ismeretek
− átalakítás
− mondattani ismeretek
− mondatszerkesztés
− nyelvhelyesség
− szinonimák gyűjtése
− tudatosság
− antonimák gyűjtése
− rendszerezés
− igeidők átalakítása
− ismétlés
− transzformálás
− anyanyelvvel való összevetés
− tesztek
− fordítás technika
− fordítás
− teszt megoldásának technikája
− párbeszéd kiegészítése
− a helyes variáció kiválasztása
− választásos feladat
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek
Témakörök kezdő 12.
Szerkezet:
soros
Óraszám
Iskolai:
60 óra Otthoni:
30 óra
Cél
A mindennapi élet társalgási témaköreinek összefoglalása, néhány újabbak bővítése, úgy hogy
ez a szabadon folyó társalgást lehetővé tegye az érettségi vizsgán, a felvételin, illetve egy
természetes beszédhelyzetben.
Követelmény
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A fölérendelt tantárgyi egységben adtuk meg
Tartalom
• A jövendő családom
• Pályaválasztás
• Néhány ismertebb foglalkozás bemutatása
• Búcsú az iskolától - továbbtanulási lehetőségek
• Legkedvesebb élményeim az iskolában
• Társadalmi változások hazánkban
• Nemzetközi szervezetek
− ENSZ
− Európai Unió
− UNESCO
• Európa híres egyetemei
• Falusi életmód - mezőgazdasági munka
• Öltözködés, divat
• OTP - bank
• Környezetünk tisztán tartása, védelme
• Az idegen nyelv tanulásának jelentősége
• Munkavállalás lehetőségei, pályamódosítás
• Irodalmi részletek:
− Jeszenyin versek
− Pausztovszkij elbeszélések
• Az eddig tanult legfontosabb témakörök ismétlése
− Magamról, családomról
 Adatok, életrajz
 A családtagok bemutatása
 Napirend
 Családi ünnepek
− Lakóhely
 Utcánk, házunk, lakásunk, szobám
 Házi munka
 Otthoni kötelezettségeink
− Iskola, tanulás
 Iskola, osztály
 Tanulás, tantárgyak, órarend
 Tanítási órán kívül: feladat, szakkör
 Osztálytársak, barátok
− Szabadidő
 Hobby
 Könyv, olvasás, könyvtár, újság rádió, televízió mozi, színház, hangversen
− Vásárlás, élelmiszer
− Postán, OTP-ben, bankban
− Vendégségben
− Öltözködés, divat
− Időjárási évszakok
− Egészséges életmód
− Egészség, betegség - Orvosnál
− Sport
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− Idegenvezetés Magyarországon
 Budapesten, Balaton környékén
− Utazás Moszkvába, Szentpétervárra
 vonattal, repülővel
− Étkezés, szálloda
− Pályaválasztás
− A jövő tervei
 Az idegen nyelv tanulásának a jelentősége
 Az orosz nyelv tanulásának a jelentősége
Értékelés
• A tantervi egységben megadott formák közül és azokon kívül ellenőrzésre
(gyakorlásra) ajánljuk az alábbi módszereket, szempontokat
− kérdés - felelet
− kiejtés
− párbeszéd
− intonáció
− mondatszerkesztés
− hangsúly
− egy adott szöveg tartalmának összefoglalása tematikus kérdések segítségével
− beszédtempó
− nyelvhelyesség
− önállóság
− szerepjáték
− kreativitás
− szövegértési feladatok
− nyelvi etikett szabályainak megtartása
− idegenvezetés
− tárlatvezetés
− szótár használat
− irányított fogalmazás
− fordítás
Feltételek
• A tantervi egységben megadottak érvényesek
• Segédletek
• A tantárgyi egységben megadottak érvényesek
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MŰVÉSZETTÖRTÉNET
Helyi tanterve
9-12. ÉVFOLYAM
Óraszám:
11. évfolyamon: heti 2 óra, évi: 74
12. évfolyamon: heti 2 óra, évi: 66
2000-ig 9-12. évfolyamon évfolyamonként heti 1 óra. 2000-től csak a 11-12. évfolyamokon
tanítjuk heti 2 órában.
Vetítőeszközök
 Diavetítő hosszabbító zsinórral, mozgatható állvánnyal
 Nagyméretű vetítővászon
 Írásvetítő
 Epidiaszkóp
 Tv és videó
 Fényt át nem eresztő sötétítőfüggönyök
Tankönyv
 Kötelező irodalom: Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban
 Szabó Attila: Művészettörténet képekben
Ajánlott irodalom:
 Beke László: Műalkotások elemzése
 A kötelező irodalomban található irodalomjegyzék

9. ÉVFOLYAM
(Óraszám: 37/év)
Tartalom
 A művészetek eredete; rendszerezése, hagyományos és modern funkciói.
 A képzőművészet és az építészet kifejezőeszközei, összehasonlításuk más
művészeti ágak kifejezőeszközeivel.
 Korok művészete
 Ősművészet
 Őskori építészet, plasztika, festészet, kerámia.
 Mezopotámia művészete
 Vallási háttér
 Óbabilóniai, újbabilóniai és perzsa építészet. Sumér, asszír, babilóniai építészet
 Kerámia, ötvösség
 Az ókori Egyiptom művészete
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A vallás és a művészet kapcsolata
Építészet: sírépítmények, templomok, emléképítmények, lakóépületek
A tér axialitásának liturgikus jelentősége.
Tér és tömeg összehasonlítása.
Az egyiptomi domborműszobrászat és körplasztika
A festészet és a halottkultusz kapcsolata
Az írás
A társművészetek és a vallás kapcsolata
Múzeumlátogatás.
A prekolumbián művészet
Az ókori Távol-Kelet művészete
Kréta-Mükéné művészete
Az ókori görög művészet
A görög építészet főbb művészi feladatai és a vallás
A templomok típusai, részei, oszloprendek
A plasztikai kultúra korszakváltásai
Antropomorfizmus, kánonok, kontraposzt
Mozgásábrázolás a görög plasztikában
A hellenizmus formaburjánzása
A vázafestészet
Múzeumlátogatás
Etruszk művészet
Az életmód, a vallás és a művészet kapcsolata
Római művészet
Főbb építészeti feladatok
Új építészeti szerkezetek, a téralakítás alternatívái
Összetett terek a római fórumokon
Statikus és dinamikus téralakítás
A templom és a bazilika részei, szerkezete, funkciója
A római lakóház
Portrészobrászat és domborműszobrászat

Cél
Esztétikai műveltség és tényismeret a vizuális művészetekben, mint a vizuális műveltség
értékeinek kialakítása, a művészettörténet korszakainak, jelentős alkotóinak, kiemelkedő
alkotásainak, fontosabb kutatási módszereinek megismertetése által.
Követelmény
 Ismerjék a művészetek rendszerét, hagyományos és modern funkcióit
 Ismerjék az egyetemes és a magyar művészettörténet korszakaik vizuálisnyelvújításait, jelentős alkotóit, kiemelkedő műalkotásait, fontosabb kutatási
módszereit.
 Ismerjék a műelemzés módszereit (verbális. vizuális), fogalmait.
 Tudják ezeket készségszinten alkalmazni a műalkotások elemzése során.
 Ismerjék és tudják használni a különböző művészeti információhordozókat.
 Ismerjék a helyi kiállítóhelyeket, a Déri Múzeum képző- és iparművészeti anyagát,
a Holló László Emlékmúzeum anyagát. Különös tekintettel ismerjék Medgyessy
Ferenc munkásságát.
Tartalom
 A művészetek jellemzése.
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Az egyetemes és magyar művészettörténet korszakainak jellemzése, vizuálisnyelvújítások, jelentős alkotók és alkotások. Az egyes korszakok történelmi,
vallási, kulturális háttere. Társművészetek.
A művészettörténet fontosabb kutatási módszerei.
A műelemzés módszerei, fogalmai.
Medgyessy Ferenc élete és munkássága.
Medgyessy Ferenc és Holló László művészeti örökségének ápolása.
Az egyes művészeti korszakokhoz kapcsolódóan látogatás a Déri Múzeumban.
A debreceni kiállítóhelyek látogatása.
Múzeum- és kiállítás-látogatások dokumentálása.

Feltételek
 Szemléltetőeszközök
o Diapozitívok, diasorozatok
o Poszterek, reprodukciók, oktatótáblák, faliképek
o Művészeti könyvek, albumok, művészeti folyóiratok
 Statikus és dinamikus téralakítás.
 A templom és a bazilika részei, szerkezete, funkciója. A római lakóház.
 Portrészobrászat és domborműszobrászat.
 A római murális festészet.
 Pannónia provincia művészete.
 Múzeumlátogatás.

10. ÉVFOLYAM
(Óraszám: 37/év)
Tartalom
Ókeresztény művészet




Az ókeresztény építészet téralakításának előzményei és alternatívái. A bazilika.
Keresztelőkápolnák és mauzóleumok.
A szobrászát formai és tartalmi változásai.
Katakombafestészet, miniatúrafestészet, mozaikfestészet és ikonfestészet Az
ikonográfia megjelenése a képzőművészetekben.

Bizánc művészete






A bizánci építészet téralakítása.
Hagia Sophia.
A bizánci stílus utóélete: a középkori orosz templomok jellemzői. A bizánci
díszítőszobrászat.
Bizánci mozaik - és ikonfestészet.
A rekeszzománc.

Iszlám művészet


A népvándorlás korának művészete
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Szkíták, kelták, germán törzsek, hunok, avarok művészetének jellemzése, különös
tekintettel a megye területén talált tárgyakra.

A honfoglaló magyarok művészete


Múzeumlátogatás.

Prae-román művészet
Román művészet







A román kori templom téralakítása.
Hazai román templomok jellemzése.
Az építészet és a képzőművészet viszonya.
A román kori plasztika sajátosságai.
Falfestészet, kódex-illusztrációk, miniatúrák.
A romanika iparművészetének jellegzetességei.

Gótikus művészet









A gótikus építészet nyelvújításai.
A gótikus templom racionális külseje és transzcendens belseje.
A francia katedrális-gótika.
A gótikus épületszobrászat.
Két korszak határának formai katarzisai a festészetben.
Az internacionális gótika és a "lineáris" gótika.
Gótikus üvegfestészet és iparművészet.
Társművészetek a középkorban

11. ÉVFOLYAM
(Óraszám: 37/év, a NAT bevezetésétől 74/év)
Tartalom
Reneszánsz művészet







Humanizmus és művészet.
A tudományok fejlődésének hatása a művészetre. Világi és egyházi építészet.
Az itáliai és az északi reneszánsz összehasonlítása. Individualizáció a
művészetben.
A művészeti örökség újraértelmezése.
Az itáliai és az északi reneszánsz festészet.
A világi érzésvilág előtérbe kerülése a szobrászatban. Társművészetek a
reneszánszban.

Manierizmus



Itáliai barokk: templomépítészet átalakulása. Bernini Borromini tevékenysége.
Francia barokk: a palotaépítészet megújulása.
Német, osztrák, magyar barokk paloták.
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A plasztikai formanyelv új jegyei: Bernini (illuzionizmus, festőiség, dinamizmus).
A barokk festészet udvari, egyházi és polgári iránya.
Realizmus: Carracciak, Caravaggio.
Spanyolország: El Greco, Murillo, Zurbaran, Ribera, Velazquez.
Franciaország: Lebrun, Fragonard, Watteau, Poussin, Lorrain, Chardin. Flandria:
Rubens, Van Dyck. Az allegória és a reprezentatív portré.
Hollandia: a fejlődés sajátos jellege. Vermeer. F. Hals. Rembrandt, Kismesterek.
Magyarországi barokk emlékek.
Rokokó

Klasszicizmus








Múltidézés a művészetben.
Franciaország központi szerepe: építészeti emlékek. David Ingres festészete.
Németország, Oroszország klasszicista emlékeinek áttekintése.
Plasztika: Canova. Thorwaldsen tevékenysége.
Blake és Goya művészete.
Magyarországi klasszicizmus: városrendezés és építészet. Pollack. Péchy. Hild.
Debrecen klasszicista emlékei.
Szobrászat: Ferency István.
Festészet: Barabás, Brocky, id. Markó, Borsos József.

Biedermeier
Szentimentalizmus, nazarénusok
Romantika





Európai forradalmak hatása a művészetre.
Építészet: múltidézés, új anyagok, új épülettípusok.
Szobrászat: szimbolizmus és emlékműkultusz, Rude, Carpeaux, Izsó, Stróbl.
Festészet: történelmi téma, orientalizmus, drámai szituációk keresése. Gericault,
Delacroix, Blake, Goya, Caspar David Friedrich.
Magyarországi romantika.

Preraffaeliták
Eklektika
Historizmus, akadémizmus
Realizmus







A tőke kora és a művészet.
A Barbizoni Iskola.
A Predevezsnyik-mozgalom.
Magyarországi realizmus. Munkácsy Mihály.
Az alföldi festészet.
Naturalizmus
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12. ÉVFOLYAM
(Óraszám: 33/év, a NAT bevezetésével 66/év)
Tartalom
XIX. század végi stílusirányzatok








A művészi lázadás okai a század végén.
A dekadencia hatása a művészetre.
Az impresszionizmus és előzményei.
Neoimpresszioniznus. Posztimpresszionizmus. Nagybányai festészet. Nabis
Szimbolizmus
A szecesszió.
Kecskeméti művésztelep Csontváry művészete.

A XX. század első felének művészete











Történelmi, eszmei, filozófiai háttér.
Kubizmus Section d'or
Vorticizmus
Futurizmus
Dadaizmus
Szürrealizmus
Az absztrakt művészet: geometrikus és 'árai absztrakció.
A magvar avantgárd sajátosságai: a Nyolcak. Szentendrei Iskola. Római Iskola.
Posztnagybányai iskola.
Szocialista törekvések. aktivizmus.
Medgyessy Ferenc és Holló László munkássága.

Neoavantgárd művészet







Történelmi, eszmei, filozófiai háttér.
"Hideg" és "forró" áramlatok a művészetben. lnformel.
Tudományos. technicista művészeti irányzatok.
Pop art és rokon jelenségek.
Az akcióművészet.
XX. századi társművészetek.

Posztmodern művészet
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TÉRMŰVÉSZETEK FAKULTÁCIÓ
(SZOBRÁSZAT, KERÁMIA)
KERÁMIA FAKULTÁCIÓ
Készítette: Pózner Gábor

11. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA
Heti óraszám: 2, félévi: 37
Szakmai gyakorlat:
 Korongozás, a felhúzás gyakorlása, a korongozott edény falvastagságának
ellenőrzése
 Díszítés: A különböző tájegységekre jellemző díszítés.
 Szabad díszítés: a forma és díszítés vizuális egysége
 Mintázás nyújtott agyag lapokból - különböző tároló edények, fűszertartó,
virágtartó... stb.
 Edények készítése felrakással, geometrikus motívumok, sikálás
 Tál, tálak tervezése kivitelezése a megfelelő falvastagság betartása
 Virágtartó vagy kaspó tervezése és kivitelezése a megfelelő falvastagság pontos
betartása
 Gyertyatartó tervezése és kivitelezése, a gyertyatartó fülezése, különböző formák
 Különböző forrnák tervezése, kivitelezése, csésze, cukortartó
 Teáscsésze tervezése és kivitelezése a falvastagság megfelelő betartása, a csésze
fülezése, a pontos méretek betartása
 Mázazás:
o a máz feletti díszítés
o a máz sűrűsége
o a mázak tulajdonságai
Anyag és szakismeret
 Az agyag előkészítése, a különböző agyagfajták vizsgálata
 Mi az engob? Az engob alapanyagai, a fazekasságban használatos engobok.
 A korongozó agyag előkészítése. A száradás utáni térfogat csökkenésének
meghatározása. Az agyag viselkedése a tűzben, az agyag égetés utáni
színváltozása
 Hogyan lesz tűzállóbb az agyag?
 Milyen mennyiségben adagolunk kvarchomokot az agyagba?
 Hányféle engobot használunk a népi fazekasságban?
 A kaolin szerepe az engobok összeállításában
 A fehér engob vagy fehér föld előállítása
 A vörös engob előállítása, a vas-oxid szerpe
 Égetés, a kemence működési elve, a kemence berakása
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A berakás módja
Az égetés elkezdése
Az égetési hibák kiküszöbölése, mázhibák elemzése
A kemence szakszerű kezelése

Követelmények:
 Ismerjék meg a tanulók a formaalakítás legősibb módját
 Ismerjék meg a fazekasságban használatos anyagokat, eszközöket
 Legyenek képesek tanári irányítással, majd önállóan a formaalakításra, díszítésre
 Kövessék nyomon az anyagtól a késztermékig a különböző munkafolyamatokat
 Legyenek képesek önálló tervek alapján (különböző munkafolyamatokon
keresztül) forgásformák és más tárgyak készítésére.
 Ismerjék meg és használják a fazekasság legjellemzőbb anyagait (mázak, engob
stb.)

SZOBRÁSZAT - (MINTÁZÁS)

11. ÉVFOLYAM











Természetes és mesterséges formák tanulmányozása, térbeli, méretbeli,
karakterének megismerése, mintázása (arányok, testesség, formakontraszt, pozitívnegatív forma).
A homorú-domború felület és az árnyék (sötét-világos) szerepe a testesség és tér
kifejezésében. A kompozíciós elemek: a ritmus, a szimmetria, az egyensúly
szerepe az alkotásokban, a tervezésben.
A tanulók által tanulmányozott természetes és mesterséges formák redukálása,
dekoratív alkalmazás céljából. (Szobor, sor és terülődísz, ornamentika.)
A mintázó anyagok megismerése és alkalmazása (kiinduló és átmeneti anyagok).
Agyag, plasztelin (gyurma), viasz, gipsz (stukatur, modell-alabástrom, kötöző).
A mintázás eszközeinek megismerése, használata, és elkészítésének lehetősége.
(mintázó fa, mintázó gyűrű-üregelő, állvány, fejvas, váz)
Mintázás gyurmából, nyomatkészítés. Felület (faktúra), ritmus, kompozició
tervezése, alakítása. Negatív formák.
Gipszöntés eszközeinek megismerése, használata (gipszelő labda, habarcs edény,
spatula, vázbontó lemezek).
A gipszöntés technikájának megismerése, elsajátítása. (Gipszkeverés, sövény,
ecsetelés, vakformázás, fejformák, szappanozás, negatív formák, forma rögzítés,
öntés, lekopogós vakforma, öntési fuga retusálás.)
Pozitív mintázás elsajátítása. Éremkészítés, pozitív forma (érem, plakett)
Térbeli plasztika készítése. (Agyag, gyurma, tartóvas, állvány, felrakás, mintázás,
elvágás, üregelés, szárítás, slikker, összerakás, csiszolás, égetés.)

Szobrászati eszközök
Mintázó fa, mintázó gyűrű, fejvas, állvány modell dobogó (forgószerkezet), spatula, spakhli,
öntőkanál, gipszelő labda, véső, páka, csiszoló papír, agyagos láda, agyagtartó kád (egyéni
cizellőr felszerelés).
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Mintázó anyagok
Agyag, gyurma, gipsz, viasz, szilorka, (bronz).
Értékelés, osztályozás
Tantárgyunkban mind az értékelés, mind az osztályozás - különösen a kezdő szakaszban ösztönző, jutalmazó, nevelő, inspiráló jelleggel kell alkalmazni úgy, hogy az a kifejezés, az
ábrázolás, a vizuális közlő nyelv szabad, gátlástalan fejlődését biztosítsa.
Az egyéni és a közös bírálatok, az óra alatti és az óra végi értékelés egyaránt a pozitív
eredmények megszilárdítását, elmélyítését, az egyéni és a csoportkollektíva szemléletének
irányítását, az ízlés és értékítélet alakítását célozza.
A fejlődés záloga a sikerélményekben gazdag munkálkodás. Ezért az értékelésben főleg a
pozitívumokat emeljük ki. A tanulók különböző képességűek. A tanulók személyiségének,
adottságainak ismeretében célunk az legyen, hogy valamennyien egyéni teljesítőképességük
maximumát produkálják a szobrászat alkotó, sok egyéni szabadságot biztosító légkörében.
11. évfolyam kötelező félévi bemutatás
 gipszötvény
o plakett
 negatív formázás
 pozitív formázás
 oramentikus díszítmény (sordísz, terülő forma)
o nagyobb méret
 kisméretű körplasztika (fejmintázás)
 szorgalmi munkák

o érem


pozitív
(portré)

formázás

11. évfolyam kötelező év végi bemutatás
 életnagyságú fej (portré) esetleg mellszobor mintázása
 szorgalmi munkák
Kisméretű plasztika készítése természeti forma alapján (pl. fej, emberi forma, stb. mintázása).
Életnagyságú (1/1) emberi fej esetleg mellszobor mintázása modell után.
Előtanulmányok rajzban. Anatómiai ismeretek alapfokú elsajátítása.
Átrakás átmeneti vagy végleges (nemes) anyagba.
(Szárítás, üregelés, égetés) terrakotta gipszöntés, viaszöntés, bronzöntés.
Égetés technikájának megismerése.
A mázazás tanulmányozása, tervezése.
A színek hangulata, környezetalakító hatása.
Nemes anyagok. Műhely kialakítása.
Műalkotások - legjelentősebb szobrászok, plasztikák.
Műalkotáselemzés.
Szobrászat, mintázás témák
 Vizuális problémák
 Méret és tér
 Felület, faktúra
 Mozgás, ritmus, kompozíció
 Tagolás
 Fény
 Emberi arc
 Fej
 Az emberi test
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Párok, csoportok
Geometria testek, ornamentika
Heraldika, jelképek
Dekorativitás
Szín, patina
Absztrakció

Szobrászati eszközök
Mintázó fa, mintázó gyűrű, fejyas, állvány modell dobogó (forgószerkezet), spatula, spakhli,
öntőkanál, gipszelő labda, véső, páka, csiszoló papír, agyagos láda, agyagtartó kád (egyéni
cizellőr felszerelés).
Mintázó anyagok
Agyag, gyurma, gipsz, viasz, szilorka, (bronz).
Értékelés, osztályozás
Tantárgyunkban mind az értékelés, mind az osztályozás - különösen a kezdő szakaszban ösztönző, jutalmazó, nevelő, inspiráló jelleggel kell alkalmazni úgy, hogy az a kifejezés. az
ábrázolás, a vizuális közlő nyelv szabad, gátlástalan fejlődését biztosítsa.
Az egyéni és a közös bírálatok, az óra alatti és az óra végi értékelés egyaránt a pozitív
eredmények megszilárdítását, elmélyítését, az egyéni és a csoportkollektíva szemléletének
irányítását, az ízlés és értékítélet alakítását célozza.
A fejlődés záloga a sikerélményekben gazdag munkálkodás. Ezért az értékelésben főleg
pozitívumokat emeljük ki. A tanulók különböző képességűek. A tanulok személyiségének.
adottságainak ismeretében célunk az legyen. hogy valamennyien egyéni teljesítőképességük
maximumát produkálják a szobrászat alkotó, sok egyéni szabadságot biztosító légkörében.
11. évfolyam kötelező félévi bemutatás
 gipszötvény
o plakett
 negatív formázás
 pozitív formázás
 oramentikus díszítmény (sordísz, terülő forma)
o nagyobb méret
 kisméretű körplasztika (fejmintázás)
 szorgalmi munkák

o érem


pozitív
(portré)

formázás

11. évfolyam kötelező év végi bemutatás
 életnagyságú fej (portré) esetleg mellszobor mintázása
 szorgalmi munkák
Műalkotások
1.
Wilendorti Vénusz
2.
Khefren fáraó szobra
3.
Rahotep és Nofret szobra
4.
Nofretete
5.
Írnok szobra
6.
Zöld fej
7.
Teneai Apollón (archaikus)
8.
Polükleitosz - Lándzsavivő
9.
Mürön - Diszkoszvető (klasszikus)
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10.
Milói Vénusz
11.
Laokon csoport (hellenisztikus)
12.
Marcus Aurelius lovasszobra
13.
Traiánus oszlopa
14.
Augusztus békeoltára
15.
Caracalla császár portréja
16.
Lívia portréja
17.
Jó pásztor szobra
18.
Kalocsai királyfej
19.
Kolozsvári testvérek - Szent György
20.
Szent László szobra
21.
Donatello - Gattamelarta
22.
Verocchio - Colleoni
23.
Michelangelo Buonarotti
- Piéta
24.
II
- Dávid
25.
Berni - Szent Teréz
26.
Izsó Miklós - Táncoló
27.
Fadrusz János - Kolozsvári Mátyás király
28.
Stróbl Alajos - Anyánk
29.
Constantin Meunier Kikötőmunkás
30.
Auguste Rodin
- Gondolkodó
31.
„
- Caloise-i polgárok
32.
Emilé Antoine Bourdelle
- íjazó Herkules
33.
Aristich Jozeph Maillol
- Pihenő nő
34.
Contantin Braucusi - Alvó Múzsa
35.
Alexander Archipenko
- Torzó
36.
Rudolf Belling
- Emberek
37.
Barlach
- Menekülő
38.
Ossip Zadkine - Lerombolt város
39.
Henry Moore - Fekvő alak
40.
"
- Kavics asszony
41.
Hans Arp
- Kert plasztika
42.
Max Bill
- Végtelenség
43.
Ferenczy Béni - Játszó fiúk
44.
Kisfaludi Strolb Zsigmond - Íjász
45.
Pátzay Pál
- Huszár emlékmű
46.
Kerényi Jenő- Somogyi József - Tánc
47.
Borsos Miklós - Egry, József
48.
Makrisz Agamennon - Emlékmű
49.
Somogyi József
- Martinász
50.
Varga Imre - Radnóti
51.
Marton László - Királylány
52.
Vígh Tamás - Harsonások
53.
Kiss István - Dózsa emlékmű
54.
Szervátius Jenő
- Contata Profana
55.
Kovács Margit
- Család
5 műalkotás Medgyessy Ferenctől
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SÍKMŰVÉSZETEK FAKULTÁCIÓ
(GRAFIKA, FESTÉSZET)
Helyi tanterve
GRAFIKA FAKULTÁCIÓ

12. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 2, félévi: 37
Célok:



Különböző egyedi és sokszorosító grafikai technikák és eljárások alapjainak az
elsajátítása műhelymunka keretében.
A grafikára vonatkozó problémák bővítése.

Követelmények:
 Ismerje a grafika kifejezési és technikai lehetőségeit.
 Tudjon biztosan tájékozódni a grafika műfajaiban és technikáiban.
 Legyen jártas a tartalomban megnevezett technikákban.
 Tudjon egy adott látványt különböző grafikai technikákkal átírni.
 Ismerje a grafika műfajaihoz kapcsolódó kiemelkedő művészeket és alkotásokat.
Tartalom:
 Befogadás, megismerés:
 A grafika, mint művészeti ágazat.
 A grafika sajátos kifejezőeszközei:
o a pont
o a vonal
o a folt
o a faktúra
 Ábrázolás és kifejezés viszonya a grafikában.
 A rajz, az írás, a grafika rövid története.
 A grafikai technikák áttekintése.
 A grafikai műhely berendezési tárgyalnak és eszközeinek megismerése.
 A grafikában használt papírok megismerése és használata.
 Műterem látogatás
 Kiállítások látogatása.
Műhelygyakorlat:
Képgrafika
Egyedi rajztechnikák:
 ceruza



szénrajz
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tusrajz
diófapác

A monotípia fajtái, technikai sajátosságok.
Sokszorosítási eljárások:
 magasnyomás:
o papírmetszet
o linómetszet

frottázs



Betűkompozició
Ex libris
Plakáttervezés
Emblématervezés
Illusztrációkészítés

mélynyomás:
o rézmetszet
o rézkarc és családja
o szitanyomás

FESTÉSZET FAKULTÁCIÓ

12. ÉVFOLYAM
Heti óraszám 2, félévi: 37
Célok:




A színnel kapcsolatos ismeretek elmélyítése.
A festészetre vonatkozó vizuális problémák bővítése.
Festészeti technikákban való jártasságok kialakítása.

Követelmények:
 Ismerjék a képtér formatani elemzésének szempontjait, módszereit és tudják
alkalmazni munkájuk során.
 Legyenek tisztában az alapvető képszerkesztési szabályokkal, tudjanak kifejezni
ritmust, mozgást, feszültséget, harmóniát a festészet ábrázoló és nonfiguratív
elemeivel.
 Legyenek szilárd elméleti és gyakorlati alapjaik a színekkel kapcsolatban.
 Ismerjék a festészet hatáselemeit, ezeket tudják értelmezni konkrét műalkotásokon
keresztül.
 Tudják ismertetni a festészet műfaji sajátosságait példákon keresztül.
 Tudják alkalmazni a már megtanult színtani ismereteiket.
 Legyenek képesek tériséget kifejezni tónuskülönbségekkel és színkontrasztokkal.
 Tudjanak különbséget tenni „tónusfestés" és „valőrfestés” között.
 Járják végig a képalkotás útját a színkompozíciós vázlatoktól a látványértelmező
színtanulmányokig.
 Legyenek képesek adott szempontok alapján látványértelmező színtanulmányokat
készíteni.
 Végezzék el a különböző korok festményeinek színkompozíciós vizsgálatát,
ismerjék fel ezek törvényszerűségeit.
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Ismerjék az akvarell, gouache, pasztell, tempera, akril, olaj, murális festészeti
technikák és vegyes technikák módszereit, munkafolyamatait.
Ismerjék a felhasznált anyagok egyedi sajátosságait, tulajdonságait.
Ismerjék meg a festészet hagyományos és modern anyagait.
Az egyes technikákat a gyakorlatban is járják végig az alapozástól a kész képig.
Mozogjanak otthonosan a festészeti műfajok (csendélet, tájkép, portré. életkép,
akt, elbeszélő jellegű műfajok) között.
Meg tudják választani önállóan a formához, témához illő anyagot, technikát.
Legyenek képesek a látvány színbeli és formabeli átírására, önálló, kreatív
absztrakciós feladatok megoldására.
Tegyenek különbséget a díszítő jellegű dekoratív és a kifejező nonfiguratív
művészet között.
Legyenek kreatívak, kísérletező kedvűek, az alkotás folyamatában minél
önállóbbak.
Legyenek képesek önállóan vizuális problémák felvetésére, felismerésére és
megoldására.
Ismerjék meg a látvány - ábrázolás - kifejezés összefüggéseit, a látvány
megismerésének folyamatát az analízistől a szintézisig
Vezessenek munkanaplót.
El tudjanak igazodni a különböző festészeti stílusokban, ismerjék és tudják
alkalmazni a stílusoknak megfelelő technikákat.
Látogassanak kiállításokat, ismerkedjenek a kortárs festészettel.
Látogassanak el festőműtermekbe.
Tudjanak táblaképek és egyéb festett munkák bemutatására alkalmas kiállítást
szervezni, rendezni.

Műhelygyakorlat
 A képtér, formatani elemzése
 A festői kompozíció
 A feszültség
 A szerkezet
 Az arány
 A mozgás
 A ritmus
 A harmónia
 A tartalom és forma kérdése a festészetben
 A nonfigurativitás
 A festészet anyagai és technikái
 Műterem és kiállítás látogatás
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MŰTERMI GYAKORLAT
Helyi tanterve
9-12. ÉVFOLYAM
A műtermi gyakorlatok tantárgy tanításának célja a tanulók látáskultúrájának magasabb
szintre emelése. Feladata, hogy a gyakorlati vizuális kommunikáció oktatásán és a művészetiesztétikai nevelésen keresztül a következő vizuális műveltségi értékeket adja:
 Valóság érzékeny szemlélet
 Vizuális nyelvi műveltség
 A képi művelődés készsége
 Az önálló gondolkodásra, pontos igényes munkára nevelés
 A tanulók legyenek képesek térbeli alakzatok egzakt ábrázolása
 A sík és térgeometriai alapokra épülő feladatmegoldó-, szerkesztő,
ábrázolókészség kialakítása
 A tanulók térszemléletének a fejlesztése, konstruktív, tudatos térlátás kialakítása
 Esztétikus környezet iránti szükséglet
 Esztétikai műveltség a vizuális művészetekben.
A tantárgy további feladata, hogy a fenti műveltségi értékeket képességek és készségek
fejlesztésével adja:
 Vizuális megismerő képesség,
 Vizuális élményképesség, alkotó képzelet
 Vizuális ismeret és információ közlésének és értésének képessége
 Esztétikus tárgy,-, és környezetalakítás képessége
 Esztétikai élményképesség
 Képi önkifejezés képesség
Követelmény:
Tanulmányaik befejezésekor a tanulók
 Rendelkezzenek a vizuális információk befogadásához, feldolgozásához
kommunikációs készségekkel, ismeretekkel.
 Jellemezze őket vizuális érzékenység a téri, formai, színbeli, dinamikai jelenségek
észlelésében.
 Legyenek jártasak, gyakorlottak a síkbeli, téri komponálásban, grafikai, festészeti,
plasztikai kifejezőeszközök, ábrázolási konvenciók használatában.
 Ismerjék a vizuális nyelv elemeit, törvényszerűségeit, a vizuális kommunikáció
hagyományos és modern eszközeit.
 Tudják vizuális képességeiket az ismeretszerzés eszközeként használni.
 Legyenek képesek a látványt olvasni, összehasonlítani, elemezni, vizuális ítéletet
alkotni, törvényszerűségeket felismerni, összefüggéseket megérteni.
 Legyenek képesek intuitív és racionális képi gondolkodásra.
 Legyenek képesek a látvány különböző szempontú lényegének a kiemelésére,
vizuális absztrakcióra, térgeometriai gondolkodásra.
 Legyenek képesek önálló feladatmegoldásra: ismerjék fel a vizuális problémákat,
tudják megválasztani a megfelelő eszközöket.
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Legyenek minél kreatívabbak, gondolkodásukat jellemezze a több nyomon
haladás. Legyenek felfedező kísérletező kedvűek.
Legyenek produktívak, és alkotó-alakító, ábrázolótapasztalataik által.
Legyen határozott képük önmagukról, lépességeikről.
Legyen személyiségükön átszűrt esztétikai befogadó és kifejezőképességük,
rendelkezzenek képzőművészeti képzetekkel, ismeretekkel.
Képi kifejezőképességüket használják készségszinten személyes élményeik,
érzelmeik, fantáziaviláguk, problémáik megfogalmazására.
Kristályosodjon vizuális-esztétikai világképiek, modern környezetszemléletiek, s
ez érvényesüljön tetteikben, ítéleteikben.
Ismerjék a geometriai alapfogalmakat, a perspektíva, axonometria, Mongerendszer elméleti és gyakorlati hasznát.

Tartalom:
A tananyag fő képzési területei:
1. Vizuális nyelv
2. Kifejezés, képzőművészet
3. Vizuális kommunikáció
4. Ábrázoló geometria
5. Tárgy- és környezetkultúra
A képzési területek azokat a vizuális problémákat, művészeti és ábrázolási ismereteket, alkotó
tevékenységeket fedik, amelyeknek alkalmazása által a gyakorlati vizuális kommunikáció
oktatásának és a művészeti esztétikai nevelésnek a feladatai megvalósíthatóak.
Az anyagok, technikák, eljárások területe évfolyamonként nincs kiemelve, összefoglalva a
tantárgyi főmodul végén található.
A műtermi gyakorlatok tantárgy tananyagának szerkezete spirális felépítésű.
 Ugyanazon
képzési
területek,
tevékenységformák
évfolyamonként
megismétlődnek
 A feldolgozás minősége, a vizuális problémák mennyisége osztályonként
növekszik.
 A feladatok, elvárások mennyisége rétegzetten változik.
 Az ábrázoló geometriai ismeretek elsajátítása a műtermi gyakorlatok tantárgy
anyagát bővíti, melynél a feladat a térbeli alakzatok adott ábrázolási
törvényszerűségek szerinti megjelenítése.
Az ábrázoló geometriai törvényszerűségek évről-évre az adott vizuális problémák
megoldásánál kerül előtérbe.
Értékelés:
Tantárgyunkban az értékelést ösztönző, jutalmazó jelleggel kel alkalmazni különösen a
szubjektív közlésekkel kapcsolatos feladatok értékelésénél. Az egyes személyiségek
teljesítményének érdemjeggyel történő összemérését a gyakorlati vizuális kommunikáció
oktatására épülő feladatoknál végezzük.
Az értékelés formái:
 Egyéni korrektúra
 Közös értékelés
 Szóban
 Érdemjeggyel
 Osztályzattal, ha a teljesítményt, fejlődést összegezzük
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Feltételek:
A műtermi gyakorlatok tantárgy feladatai műhelymunka keretében valósíthatóak meg.
Az anyag- és eszközigényes műhely-jellegű alkotó, alakító munka a vizuális nevelés
létformája.
A műhely-jelleg a kísérletező próbálgató, önellenőrző, fejlesztő-alakító munka módszere, a
tanulók kreatív magatartásának inspirálója, kifejező- és ábrázolóképességek gyakorlótere.
Az alkotói, lélektani és egészségügyi szempontból a műhely- jelleg jó világítású, felszerelt
szaktanteremben valósítható meg.
A tantárgy tanításához szükséges anyagok, eszközök, felszerelések:
 A tanuló egyéni rajzfelszerelése
 Nagyméretű falitábla (2m x 3m),
 Mozgatható rajzbakok, asztalok
 Tároló helyek (zárható szekrények)
 Szabad polcok a tárgyak, eszközök, modellek tárolására
 Bemutatási, kiállítási installációk
 Táblai szerkesztőeszközök: vonalzók, körzők, színes kréta
Szemléltetőeszközök:
 diapozitívok, diasorozatok
 Poszterek, reprodukciók, oktatótáblák, faliképek
 Művészeti könyvek, albumok, művészeti folyóiratok
Vetítőeszközök:
 Diavetítő hosszabbító zsinórral, mozgatható állvánnyal
 Nagyméretű vetítővászon
 Írásvetítő
 Epidiaszkóp
 Tv és videó
 Fényt át nem eresztő sötétítőfüggönyök
 Reflektorok
Anyagok, szerszámok:
 Festékek
 Ollók, táblai vonalzók, körzők
 Ragasztók
 Agyag és mintázó eszközök
Modellek:
 Nagyméretű geometriai testek
 Különböző tárgyak és természeti formák
 Gipszfejek
 Építészeti ornamentikák
 Drapériák
 Élő ruhás és aktmodellek
Anyagok, technikák, eljárások
Festészeti technikák:
 Akvarell
 Tempera
 Gouache
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Pasztell
Vegyes technika
Applikációk
Kollázs

Egyedi grafikai technikák:
 Ceruzarajz (vonalas, tónusos)
 Tollrajz (vonalas, vonalhálós, pöttyöző)
 Ecsetrajz (egytónusú, Lavírozó)
 Szénrajz (égetett vagy préselt szén)
 Krétarajz (kontúrrajz, tónusozó rajz)

9. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 4, évi: 148
Vizuális nyelv
A statikus látvány értelmezése során érvényesülő törvényszerűségek Leképező jellegű
munkák
Téri helyzetek megjelenítése síkban
Optikai illúziók vizsgálata (perspektívakorrekció, anamorfózis) Taktilis és vizuális érzékelés
kapcsolata
Látás és hallás kapcsolatát érzékeltető hangképek
Kép és szöveg együttes alkalmazása (képvers, plakát, művészkönyv)
Kifejezés, képzőművészet
Egyéni kifejezésmódok vizsgálata
Korstílusok, stílusirányzatok kifejezésmódjainak vizsgálata
Érzelmek, elvont gondolatok, zene kifejezése síkon és térben különböző ábrázoló eszközökkel
Kifejezési eszközök ismerete
Ismert műalkotások, plakátok átértelmezése
Az alkotás folyamata és alkotói módszerek
Vizuális kommunikáció
Alaprajz értelmezése, készítése
Kétképsíkos ábrázolásmód
Kép és szöveg, mint közlés
Az ábrázolási rendszerek összehasonlítása
Tárgy és környezetkultúra
A fogyasztói hatások és árucikkek, valamint az életmód és a tárgyak használata közötti
összefüggések
Tárgyak, épített, alakított terek funkcióelemzése
Természetes és mesterséges tárgyi formák elemzése (forma-funkció-díszítés)
Ábrázoló geometria
Geometriai alapfogalmak, ábrázolási rendszerek áttekintése
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Síkmértani szerkesztése: (szabályos sokszög, aranymetszet, affinitás, kör és ellipszis affin
kapcsolata)
Perspektíva: (középpontos vetítés, alapsíkon fekvő síkidomok ábrázolása, síklapú testek
szerkesztése, árnyékszerkesztés)
Axonometria: (Gyakorlati tengelykeresztek, izometrikus tengelykereszt, dimetrikus
tengelykereszt, kavalier tengelykereszt, síklapú- és forgástestek axonometrikus képe,
árnyékszerkesztés)
Minimum követelmények műtermi gyakorlatból a 9. évfolyam végén
 Tudjon téri helyzeteket megjeleníteni egyedi grafikai színes technikával
valóságnak megfelelően.
 Ismerje a statikus látvány rajzi értelmezése során érvényesülő
törvényszerűségeket:
o az adott nézőpont,
o valós formaszerkezet,
o tónus és forma egysége,
o rész és egész viszonya,
o valós téri helyzet.
 Ismerje az optikai csalódások formáit.
 Tudjon egyszerű mértani formákra levezethető testeket tapintás után síkban, térben
rekonstruálni
 Tudjon kifejezni vizuális nyelven egyszerű hangeffektusokat, érzelmeket,
fogalmakat
 Tudjon egyszerű kiadványt tervezni kép és szöveg együttes alkalmazásával.
 Ismerje fel a környezetében lévő használati tárgyakon a funkció-forma- díszítés.
 Hetente készítsen min. 10 db. A/5-ös „látványjegyzetet".

10. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 37 évi: 148
Vizuális nyelv
Természetes és mesterséges terek vizsgálata
A képtér elemzése
Zenei és képzőművészeti kompozíciós párhuzamok keresése
Zárt és nyitott kompozíció a képzőművészetben
Tér és idő tagolása vizuális eszközökkel, hangokkal
A képi motívum viszonylagossága
Képtér-tagolási gyakorlatok
A képtér-tagolás eszközei: pont ‚vonal, tónus, szín, faktúra
Kifejezés, képzőművészet
Egyéni kifejezési módok vizsgálata az életérzések tükrében
Kísérletezés a kifejezést szolgáló, új technikai megoldásokkal
Zárt és nyitott komponálás kifejezésbeli konzekvenciák
A mozgást kifejező vizuális tanulmányozása
Műalkotásokkal kapcsolatos élmények kifejezése síkon, térben

1142

Vizuális kommunikáció
Magyarázó-közlő rajz készítése
A műszaki rajz technikája, jelzései
Méretes szerkesztések
Az axonometria, egy- és kétiránypontos perspektíva alkalmazása a tervezésben Adott
rendezvény, esemény vizuális kommunikációjának tervezése (meghívó, plakát, belépőjegy
stb.)
Tárgy- és környezetkultúra
A tervezés folyamata, felmérés, kutatás, modellezés, a folyamat dokumentálása Adott
funkcióra egyszerű tárgy, csomagolás tervezése
Adott belső és külső tér átalakításának tervezése adott funkcióra
Adott tárgy, alakított, épített tér rajzos funkcióelemzése
Ábrázoló geometria
A Monge-rendszer (sajátosságok, alkalmazási terület, merőleges és párhuzamos vetítés,
képsíkrenszer, síklapú testek ábrázolása, transzformálása, az új képsík, árnyékszerkesztés)
Metszési feladatok (egyenes és sík metszéspontja, két sík metszéspontja, síklapú testek-,
forgástestek-, metszése síkkal)
Rekonstrukciós feladatok
Minimum követelmény műtermi gyakorlatokból a 10. évfolyam végén
 Ismerje fel saját ill. mások munkájában a kompozíció zárt és nyitott elemeit,
összefüggésüket a kép egészével
 Ismerjék és alkalmazzák a zárt és nyitott komponálás kifejezésbeli sajátosságait
 Ismerjék és alkalmazzák a képtér-tagolás eszközeit, a képi motívumok
viszonylagosságát
 Ismerjék és alkalmazzák a mozgást kifejező vizuális lehetőségeket
 Tudja egy adott műalkotás képterét valóságos térben modellezni
 Tudjon összetett használati tárgyakból „robbantott" ábrát készíteni
 Tudjon különböző rendeltetésű piktogramot készíteni
 Adott kiállításhoz tudjon plakátot készíteni (A/2)
 Tudjon adott funkcióra egyszerű tárgyat, belső külső teret tervezni
 Hetente készítsen min. 10 db. „látványjegyzetet" (A/5) és min. 10 db
mozdulatvázlatot (A/5) méretben.

11. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 4, évi: 148
Vizuális nyelv
Vizuális nyelvi ismeretek elmélyítése
Elemi formák, jelek, jelképek, szimbólumok elemzése
Vizuális nyelvi gyakorlatok elemi formákkal
Különböző ábrázolási módok áttekintése
 vázlat és tanulmány
 közlő, informáló ábrázolás
 ábrák a tudományban, technikában
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 a művészi ábrázolás
Színkontrasztok tanulmányozása
Az ábrázolás hagyományos és modern médiumainak összevetése a vizuális nyelvi
sajátosságok, rendeltetésük, képi hatásuk alapján
Kifejezés, képzőművészet
Elvont tartalmak, belső történések kifejezése térben és síkon a tanult kifejezőeszközök
használatával
A portré műfajának kifejezésbeli sajátosságai
Az önarckép
A karikatúra
A színek érzelmi hatása. Színes térplasztika és síkbeli tanulmányok
A kifejezés lehetőségei az emberi alakkal. Figurális kompozíciók síkon és térben, murális
tervek
Egyéni alkotómódszerek kutatása
Stílusgyakorlatok
Az esztétikai napló
Vizuális kommunikáció
Térmegjelenítő tanulmányok
A tapasztalati látszattan törvényeinek összefoglalása
Művészetek különböző ábrázolási rendszerekben portré műfajának ábrázolásbeli sajátosságai
 a fej, mint forma
 a fej szerkezete
Az emberi test, mint forma:
 felépítés, forma, funkció összefüggése
Ember és drapéria
Látványtervezés
Díszlettervek készítése adott előadáshoz
Több szempontú formaelemzés
Többoldalú látványelemzés
Új média a vizuális művészetekben
Tárgy- és környezetkultúra
Organikus és humanizált terek vizsgálata
Tér és tömeg összehasonlító elemzése
Értelmező építészeti modellek, látványtervek készítése
Saját használati tárgy tervezése, kivitelezése, dokumentálása
Minimum követelmények műtermi gyakorlatokból a 11. évfolyam végén
 Ismerje a különböző ábrázolási módokat és tudja azokat adekvátan használni
 Ismerje fel a hagyományos és modern média vizuális nyelvi sajátosságait
 Tudjon elvont tartalmakat, belső történéseket kifejezni térben és síkon a tanult
kifejezőeszközök alkalmazásával (kollázs, montázs)
 Ismerje a portré műfajának kifejezésbeli sajátosságait művészettörténeti példákon
keresztül
 Legyen képes többoldalú látványelemzésre
 Tudjon több szempontból mesterséges és természeti formát elemezni
 Legyen képes elképzelt teret megjeleníteni adott ábrázolási rendszerben
 Tudjon egyszerű használati tárgyat tervezni, kivitelezni, munkáját dokumentálni
 Hetente készítsen min. 10 db. fejkrokit (A/5) és min. 10 db. egész alak krokit (A/5)
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12. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 4, évi: 128
Vizuális nyelv
Képi nyelv két és három dimenzióban
Színtani ismeretek összefoglalása
Kifejezési és ábrázolási konvenciók összegzése
Kísérletek új ábrázolási rendszer létrehozására
A képi nyelv sokszínűsége a hagyományos és a modern médiumokban
Kifejezés, képzőművészet
Önálló képépítés különböző témákban
Térberendezések létrehozása a kifejezés érdekében
Az akt, mint műfaj
Kifejezés és gondolatiság
Egyszerre több érzékszervre ható alkotások létrehozása
Akciók és performance-ok tervezése, előadása
A képzőművészeti anyagok dokumentálása
Vizuális kommunikáció
Az előző évfolyamokban megismert ábrázolási konvenciók áttekintése, gyakorlása
Ábrázoló geometriai alapismeretek összegzése
A látás fiziológiája, törvényszerűségei
A tanulást segítő, rendszerező eszközök tervezése, kivitelezése
Transzformációk tervezése
A formatanulmánytól a redukcióig
Az emberi test szerkezete
A számítógép képi világa és lehetőségei a tervezésben
Játéktervezés
Animáció tervezése
Tárgy- és környezetkultúra
Személyes tárgy tervezése
Csomagolás tervezése
A tárgy- és környezettervezés ergonómiai alapjai
Személyes belső tér tervezése
Minimum követelmény műtermi gyakorlatokból a 12. évfolyam végén
 Ismerje a különböző ábrázolási módokat és tudja azokat használni
 Ismerje a hagyományos és modern média vizuális nyelvi sajátosságait
 Tudjon elvont és valós tartalmakat, belső történéseket kifejezni térben és időben
 Ismerje a portré, és az akt műfajának kifejezésbeli sajátosságait
 Legyen képes többoldalú látványelemzésre
 Képes legyen több szempontú mesterséges és természetes formaelemzésre
 Legyen képes az ábrázoló geometriai alapismeretek összegzésére
 Kísérletezzen több új ábrázolási rendszer létrehozására
 Legyen képes a látvány önkifejező megjelenítésére
 Alkalmazza a megismert színtani ismereteket
 Legyen képes az egyszerre több érzékszervre ható alkotások létrehozására.
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Legyen képes elképzelt teret megjeleníteni adott ábrázolási rendszerben - Hetente
készítsen min. 10-10 db. fejkrokit, egész alakos krokit (A/5)
Képes legyen az emeltszintű érettségi vizsga követelményeit teljesíteni

Tankönyv és kiegészítő irodalom:
Műtermi gyakorlatok:








Pázmány-Permay: Látás és ábrázolás
László Enikő: Rajz II
M. Kiss Pál: Művészetről mindenkinek
Ihász Zsuzsa: Művészeti technikák könyve
Barcsay Jenő: Művészeti anatómia
Szalai Zoltán: A kockától az aktig
A képzőművészet iskolája

Síkművészetek fakultáció: (grafika, festészet)







Sárközi Róbert: grafikai technikák
Zala Tibor: A grafika története
Ales Kreica: A művészei grafika technikái
Szabó László: Kortársunk a grafika
Szántó Tibor: A betű
Szántó Tibor: Betű és rajz

A képzőművészet iskolája



Johannes Itten: A színek művészete
Smith, Stan: Az akvarellfestés iskolája

Térművészetek fakultáció: (szobrászat, kerámia)












David Piper: A művészet élvezete
Környeiné G. Zs:- Reegné K. Tér- Forma- Szín
Horváth Lászlóné: Barangolás a művészettörténetben
Szabó Attila: Művészettörténet képekben
Művészettörténet vázlatokban
Fekete Tamás: Szobrászat
Auguste Rodin: /Tachen/
Barcsay Jenő: Művészeti anatómia
Sz. Kürti Katalin: Medgyessy
Kerámiatörténet
Primitív fazekasság
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TANTÁRGYFELOSZTÁS
9.
4/hét
148/év
1/hét
37/év

10.
4/hét
148/év
1/hét
37/év

11.
3/hét
111/év
2/hét
74/év

-

-

-

-

-

Emelt rajz

-

-

Emelt művészettörténet

-

-

Rajzolás-festés
Művészettörténet
Síkművészet
gyakorlat
Térművészet
gyakorlat

műtermi
műtermi

2*2/hét
74/év
2/hét
74/év
2/hét
74/év

12.
4/hét
148/év
2/hét
74/év
2*2/hét
64/év
2/hét
74/év
2/hét
74/év
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KÉPZŐMŰVÉSZETI PROGRAM

RAJZ A KÉPZŐMŰVÉSZETI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE
A speciális rajzos osztályokban a tanulók emelt óraszámban sajátítják el a vizuális kultúra
alapjait. A képzés emelt szintű érettségi vizsgával zárul. A tanórai struktúrában folyamatos
felmenő rendszerű a készség- és képességfejlesztés, melyről a speciális tantárgyak is
gondoskodnak.
A 9. és 10. évfolyamon a speciális képzés óraszáma 5/hét, mely alapozó jellegű rajz és
művészettörténet-órákat foglal magába.
A rajzóra képzési feladata bővült az ábrázoló geometria alapjaival, mely ismeretek a rajzi
feladatokhoz kötődnek.
A 11. és 12. évfolyamon 8-ra, illetve 9-re bővült a heti óraszám. A vizuális
problémamegoldás hagyományos rajzórai feldolgozása bővült (heti két órában sík- és
térművészeti) speciális blokkal.
A térművészeti órák 11. évfolyamon jelentkeznek, és féléves bontásban szobrászat és kerámia
foglalkozásokat foglalnak magukba.
A 12. évfolyamon a speciális képzést a síkművészeti órák biztosítják, festészet és grafika
foglalkozások féléves váltásban. Ezen évfolyamokon a korok művészetének bemutatásával
foglalkozó művészettörténet órák száma heti 2-re változott.
A 12. évfolyamon foglalkozunk a mozgókép-kultúra tanításával is heti egy órában.
Évfolyam
Heti I. évi Heti II. évi Heti III. évi Heti IV. évi
Rajzolás-festés
4*
148
4*
148
4
148
4
128
műtermi gyak.
Művészettörténet 1
37
1
37
2
74
2
64
Síkművészet
2x2 64
műtermi gyak.
64
Térművészetek
2x2
74
műtermi gyak.
74
Mozgóképkultúra
1
32
* tartalmazza az ábrázoló geometria ismereteit
** 1. évfolyam térművészet - féléves váltásban szobrászat/kerámia síkművészet - féléves
váltásban festészet/grafika
Célok:




A speciális rajzoltatás célja az értékek közvetítése, a fiatalok értékszemléletének,
hagyományőrző magatartásának formálása, művészeti műveltségüknek,
művészetekhez való viszonyuk alakítása.
Feladatunknak érezzük a tanulók esztétikumra nyitott, tapasztalatszerző,
megismerő és befogadó alkotóképességeinek fejlesztését.
Az egyes művészeti ágak tantárgyai a maguk eszközeivel, módszereivel járulnak
hozzá a közös követelmények megvalósításához.
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A művészeti nevelés során a vizuális nyelvezet mellett a verbális kifejező készség
is fejlődik.
 Fontosnak gondoljuk a hagyományok ápolását, melyben két helyi alkotó
(Medgyessy Ferenc és Holló László) közelsége, öröksége segít bennünket. E
feladat megoldásában a művészeti ágak kiemelkedő alkotói és műveik nyújtanak
segítséget. Fedezzék fel a szűkebb és a tágabb környezet és kultúra értékeit,
alakuljon ki magatartásukban is az értékőrző beállítottság.
 A művészeti nevelés segítségével ismerjék fel a tanulók, hogy az alkotás az ember
legnagyszerűbb képessége, valamint azt, hogy a művészet az embernek és az
emberről szól, s általa az adott kor kérdései fejeződnek ki.
 Ismerjék a művészettörténet nagy korszakait, jellemző alkotásait és tudják
elhelyezni azokat a történelmi időkben. Legyenek nyitottak a látott műalkotások
tartalmi átélésére, legyen igényük lelki életük ilyen élményekkel való
gazdagítására.
Feladataink kitűzésében fontosnak tartjuk a megfigyelő, elemző, értelmező, megismerő
készségek kialakítását, elmélyítését, valamint hogy önállóan is tudják alkalmazni megszerzett
tapasztalataikat munkájuk során.
A kreativitás, improvizáció és tervező-kivitelező munka során hasznosítható ismereteket
igyekszünk számukra nyújtani.
Reményeink között szerepel, hogy valamely művészeti ág területén jelentkező adottságukat,
tehetségüket hasznosítani tudják a továbbtanulás során.
Pedagógiai programunkban ezt a folyamatot szeretnénk szolgálni egymásra épített, életkorhoz
igazított tananyaggal és képzési rendszerünk spirális felépítéssel.


Programterv:
 A képzőművészeti osztályokban a tanulók emelt óraszámban sajátítják el a vizuális
kultúra alapjait.
 Képzésünk közép és emelt szintű érettségi vizsgával zárul tanulóink választása
alapján.
 A tanórai struktúrában folyamatos felmenő rendszerű a készség- és
képességfejlesztés.
 A 9-10. évfolyamra a speciális képzés óraszáma 5/hét, alapozó jellegű rajz és
művészettörténet órákat foglal magába. A rajzoktatás képzési feladata bővült az
ábrázoló geometria alapjaival.
 A 11. évfolyamon képzési órák száma 3+2+2 kötelező jelleggel 7 órára bővült. A
rajzórák száma 3/hét-re csökkent, a művészettörténet órák száma pedig 2/hét-re
nőtt, valamint térművészeti műtermi gyakorlat (kerámia/szobrászat) félévi
bontásban 2/hét óraszámmal kapott helyet.
 A 12. évfolyamon az érettségi évében a műtermi gyakorlatok száma ismét 4/hét és
síkművészeti műtermi gyakorlat heti 2 órában kap helyet.
A 11. és 12. évfolyamokon diákjainknak lehetőségük van hetente +4 órával bővíteni a
művészeti óraszámukat és ez a feltétele az emelt szintű érettségi vizsgának is (2 óra rajzi
gyakorlat +2 óra művészettörténet összetételben).
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MŰTERMI GYAKORLAT
Helyi tanterve
9-12. ÉVFOLYAM
A műtermi gyakorlatok tantárgy tanításának célja a tanulók látáskultúrájának magasabb
szintre emelése. Feladata, hogy a gyakorlati vizuális kommunikáció oktatásán és a művészetiesztétikai nevelésen keresztül a következő vizuális műveltségi értékeket adja:
 Valóság érzékeny szemlélet
 Vizuális nyelvi műveltség
 A képi művelődés készsége
 Az önálló gondolkodásra, pontos igényes munkára nevelés
 A tanulók legyenek képesek térbeli alakzatok egzakt ábrázolása
 A sík és térgeometriai alapokra épülő feladatmegoldó-, szerkesztő,
ábrázolókészség kialakítása
 A tanulók térszemléletének a fejlesztése, konstruktív, tudatos térlátás kialakítása
 Esztétikus környezet iránti szükséglet
 Esztétikai műveltség a vizuális művészetekben.
A tantárgy további feladata, hogy a fenti műveltségi értékeket képességek és készségek
fejlesztésével adja:
 Vizuális megismerő képesség,
 Vizuális élményképesség, alkotó képzelet
 Vizuális ismeret és információ közlésének és értésének képessége
 Esztétikus tárgy,-, és környezetalakítás képessége
 Esztétikai élményképesség
 Képi önkifejezés képesség
Követelmény:
Tanulmányaik befejezésekor a tanulók
 Rendelkezzenek a vizuális információk befogadásához, feldolgozásához
kommunikációs készségekkel, ismeretekkel.
 Jellemezze őket vizuális érzékenység a téri, formai, színbeli, dinamikai jelenségek
észlelésében.
 Legyenek jártasak, gyakorlottak a síkbeli, téri komponálásban, grafikai, festészeti,
plasztikai kifejezőeszközök, ábrázolási konvenciók használatában.
 Ismerjék a vizuális nyelv elemeit, törvényszerűségeit, a vizuális kommunikáció
hagyományos és modern eszközeit.
 Tudják vizuális képességeiket az ismeretszerzés eszközeként használni.
 Legyenek képesek a látványt olvasni, összehasonlítani, elemezni, vizuális ítéletet
alkotni, törvényszerűségeket felismerni, összefüggéseket megérteni.
 Legyenek képesek intuitív és racionális képi gondolkodásra.
 Legyenek képesek a látvány különböző szempontú lényegének a kiemelésére,
vizuális absztrakcióra, térgeometriai gondolkodásra.
 Legyenek képesek önálló feladatmegoldásra: ismerjék fel a vizuális problémákat,
tudják megválasztani a megfelelő eszközöket.
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Legyenek minél kreatívabbak, gondolkodásukat jellemezze a több nyomon
haladás. Legyenek felfedező kísérletező kedvűek.
Legyenek produktívak, és alkotó-alakító, ábrázolótapasztalataik által.
Legyen határozott képük önmagukról, lépességeikről.
Legyen személyiségükön átszűrt esztétikai befogadó és kifejezőképességük,
rendelkezzenek képzőművészeti képzetekkel, ismeretekkel.
Képi kifejezőképességüket használják készségszinten személyes élményeik,
érzelmeik, fantáziaviláguk, problémáik megfogalmazására.
Kristályosodjon vizuális-esztétikai világképiek, modern környezetszemléletiek, s
ez érvényesüljön tetteikben, ítéleteikben.
Ismerjék a geometriai alapfogalmakat, a perspektíva, axonometria, Mongerendszer elméleti és gyakorlati hasznát.

Tartalom:
A tananyag fő képzési területei:
6. Vizuális nyelv
7. Kifejezés, képzőművészet
8. Vizuális kommunikáció
9. Ábrázoló geometria
10. Tárgy- és környezetkultúra
A képzési területek azokat a vizuális problémákat, művészeti és ábrázolási ismereteket, alkotó
tevékenységeket fedik, amelyeknek alkalmazása által a gyakorlati vizuális kommunikáció
oktatásának és a művészeti esztétikai nevelésnek a feladatai megvalósíthatóak.
Az anyagok, technikák, eljárások területe évfolyamonként nincs kiemelve, összefoglalva a
tantárgyi főmodul végén található.
A műtermi gyakorlatok tantárgy tananyagának szerkezete spirális felépítésű.
 Ugyanazon
képzési
területek,
tevékenységformák
évfolyamonként
megismétlődnek
 A feldolgozás minősége, a vizuális problémák mennyisége osztályonként
növekszik.
 A feladatok, elvárások mennyisége rétegzetten változik.
 Az ábrázoló geometriai ismeretek elsajátítása a műtermi gyakorlatok tantárgy
anyagát bővíti, melynél a feladat a térbeli alakzatok adott ábrázolási
törvényszerűségek szerinti megjelenítése.
Az ábrázoló geometriai törvényszerűségek évről-évre az adott vizuális problémák
megoldásánál kerül előtérbe.
Értékelés:
Tantárgyunkban az értékelést ösztönző, jutalmazó jelleggel kel alkalmazni különösen a
szubjektív közlésekkel kapcsolatos feladatok értékelésénél. Az egyes személyiségek
teljesítményének érdemjeggyel történő összemérését a gyakorlati vizuális kommunikáció
oktatására épülő feladatoknál végezzük.
Az értékelés formái:
 Egyéni korrektúra
 Közös értékelés
 Szóban
 Érdemjeggyel
 Osztályzattal, ha a teljesítményt, fejlődést összegezzük
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Feltételek:
A műtermi gyakorlatok tantárgy feladatai műhelymunka keretében valósíthatóak meg.
Az anyag- és eszközigényes műhely-jellegű alkotó, alakító munka a vizuális nevelés
létformája.
A műhely-jelleg a kísérletező próbálgató, önellenőrző, fejlesztő-alakító munka módszere, a
tanulók kreatív magatartásának inspirálója, kifejező- és ábrázolóképességek gyakorlótere.
Az alkotói, lélektani és egészségügyi szempontból a műhely- jelleg jó világítású, felszerelt
szaktanteremben valósítható meg.
A tantárgy tanításához szükséges anyagok, eszközök, felszerelések:
 A tanuló egyéni rajzfelszerelése
 Nagyméretű falitábla (2m x 3m),
 Mozgatható rajzbakok, asztalok
 Tároló helyek (zárható szekrények)
 Szabad polcok a tárgyak, eszközök, modellek tárolására
 Bemutatási, kiállítási installációk
 Táblai szerkesztőeszközök: vonalzók, körzők, színes kréta
Szemléltetőeszközök:
 diapozitívok, diasorozatok
 Poszterek, reprodukciók, oktatótáblák, faliképek
 Művészeti könyvek, albumok, művészeti folyóiratok
Vetítőeszközök:
 Diavetítő hosszabbító zsinórral, mozgatható állvánnyal
 Nagyméretű vetítővászon
 Írásvetítő
 Epidiaszkóp
 Tv és videó
 Fényt át nem eresztő sötétítőfüggönyök
 Reflektorok
Anyagok, szerszámok:
 Festékek
 Ollók, táblai vonalzók, körzők
 Ragasztók
 Agyag és mintázó eszközök
Modellek:
 Nagyméretű geometriai testek
 Különböző tárgyak és természeti formák
 Gipszfejek
 Építészeti ornamentikák
 Drapériák
 Élő ruhás és aktmodellek
Anyagok, technikák, eljárások
Festészeti technikák:
 Akvarell
 Tempera
 Gouache
1152






Pasztell
Vegyes technika
Applikációk
Kollázs

Egyedi grafikai technikák:
 Ceruzarajz (vonalas, tónusos)
 Tollrajz (vonalas, vonalhálós, pöttyöző)
 Ecsetrajz (egytónusú, Lavírozó)
 Szénrajz (égetett vagy préselt szén)
 Krétarajz (kontúrrajz, tónusozó rajz)

9. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 4, évi: 148
Vizuális nyelv
A statikus látvány értelmezése során érvényesülő törvényszerűségek Leképező jellegű
munkák
Téri helyzetek megjelenítése síkban
Optikai illúziók vizsgálata (perspektívakorrekció, anamorfózis) Taktilis és vizuális érzékelés
kapcsolata
Látás és hallás kapcsolatát érzékeltető hangképek
Kép és szöveg együttes alkalmazása (képvers, plakát, művészkönyv)
Kifejezés, képzőművészet
Egyéni kifejezésmódok vizsgálata
Korstílusok, stílusirányzatok kifejezésmódjainak vizsgálata
Érzelmek, elvont gondolatok, zene kifejezése síkon és térben különböző ábrázoló eszközökkel
Kifejezési eszközök ismerete
Ismert műalkotások, plakátok átértelmezése
Az alkotás folyamata és alkotói módszerek
Vizuális kommunikáció
Alaprajz értelmezése, készítése
Kétképsíkos ábrázolásmód
Kép és szöveg, mint közlés
Az ábrázolási rendszerek összehasonlítása
Tárgy és környezetkultúra
A fogyasztói hatások és árucikkek, valamint az életmód és a tárgyak használata közötti
összefüggések
Tárgyak, épített, alakított terek funkcióelemzése
Természetes és mesterséges tárgyi formák elemzése (forma-funkció-díszítés)
Ábrázoló geometria
Geometriai alapfogalmak, ábrázolási rendszerek áttekintése
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Síkmértani szerkesztése: (szabályos sokszög, aranymetszet, affinitás, kör és ellipszis affin
kapcsolata)
Perspektíva: (középpontos vetítés, alapsíkon fekvő síkidomok ábrázolása, síklapú testek
szerkesztése, árnyékszerkesztés)
Axonometria: (Gyakorlati tengelykeresztek, izometrikus tengelykereszt, dimetrikus
tengelykereszt, kavalier tengelykereszt, síklapú- és forgástestek axonometrikus képe,
árnyékszerkesztés)
Minimum követelmények műtermi gyakorlatból a 9. évfolyam végén
 Tudjon téri helyzeteket megjeleníteni egyedi grafikai színes technikával
valóságnak megfelelően.
 Ismerje a statikus látvány rajzi értelmezése során érvényesülő
törvényszerűségeket:
o az adott nézőpont,
o valós formaszerkezet,
o tónus és forma egysége,
o rész és egész viszonya,
o valós téri helyzet.
 Ismerje az optikai csalódások formáit.
 Tudjon egyszerű mértani formákra levezethető testeket tapintás után síkban, térben
rekonstruálni
 Tudjon kifejezni vizuális nyelven egyszerű hangeffektusokat, érzelmeket,
fogalmakat
 Tudjon egyszerű kiadványt tervezni kép és szöveg együttes alkalmazásával.
 Ismerje fel a környezetében lévő használati tárgyakon a funkció-forma- díszítés.
 Hetente készítsen min. 10 db. A/5-ös „látványjegyzetet".

10. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 37 évi: 148
Vizuális nyelv
Természetes és mesterséges terek vizsgálata
A képtér elemzése
Zenei és képzőművészeti kompozíciós párhuzamok keresése
Zárt és nyitott kompozíció a képzőművészetben
Tér és idő tagolása vizuális eszközökkel, hangokkal
A képi motívum viszonylagossága
Képtér-tagolási gyakorlatok
A képtér-tagolás eszközei: pont ‚vonal, tónus, szín, faktúra
Kifejezés, képzőművészet
Egyéni kifejezési módok vizsgálata az életérzések tükrében
Kísérletezés a kifejezést szolgáló, új technikai megoldásokkal
Zárt és nyitott komponálás kifejezésbeli konzekvenciák
A mozgást kifejező vizuális tanulmányozása
Műalkotásokkal kapcsolatos élmények kifejezése síkon, térben
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Vizuális kommunikáció
Magyarázó-közlő rajz készítése
A műszaki rajz technikája, jelzései
Méretes szerkesztések
Az axonometria, egy- és kétiránypontos perspektíva alkalmazása a tervezésben Adott
rendezvény, esemény vizuális kommunikációjának tervezése (meghívó, plakát, belépőjegy
stb.)
Tárgy- és környezetkultúra
A tervezés folyamata, felmérés, kutatás, modellezés, a folyamat dokumentálása Adott
funkcióra egyszerű tárgy, csomagolás tervezése
Adott belső és külső tér átalakításának tervezése adott funkcióra
Adott tárgy, alakított, épített tér rajzos funkcióelemzése
Ábrázoló geometria
A Monge-rendszer (sajátosságok, alkalmazási terület, merőleges és párhuzamos vetítés,
képsíkrenszer, síklapú testek ábrázolása, transzformálása, az új képsík, árnyékszerkesztés)
Metszési feladatok (egyenes és sík metszéspontja, két sík metszéspontja, síklapú testek-,
forgástestek-, metszése síkkal)
Rekonstrukciós feladatok
Minimum követelmény műtermi gyakorlatokból a 10. évfolyam végén
 Ismerje fel saját ill. mások munkájában a kompozíció zárt és nyitott elemeit,
összefüggésüket a kép egészével
 Ismerjék és alkalmazzák a zárt és nyitott komponálás kifejezésbeli sajátosságait
 Ismerjék és alkalmazzák a képtér-tagolás eszközeit, a képi motívumok
viszonylagosságát
 Ismerjék és alkalmazzák a mozgást kifejező vizuális lehetőségeket
 Tudja egy adott műalkotás képterét valóságos térben modellezni
 Tudjon összetett használati tárgyakból „robbantott" ábrát készíteni
 Tudjon különböző rendeltetésű piktogramot készíteni
 Adott kiállításhoz tudjon plakátot készíteni (A/2)
 Tudjon adott funkcióra egyszerű tárgyat, belső külső teret tervezni
 Hetente készítsen min. 10 db. „látványjegyzetet" (A/5) és min. 10 db
mozdulatvázlatot (A/5) méretben.

11. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 4, évi: 148
Vizuális nyelv
Vizuális nyelvi ismeretek elmélyítése
Elemi formák, jelek, jelképek, szimbólumok elemzése
Vizuális nyelvi gyakorlatok elemi formákkal
Különböző ábrázolási módok áttekintése
 vázlat és tanulmány
 közlő, informáló ábrázolás
 ábrák a tudományban, technikában
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 a művészi ábrázolás
Színkontrasztok tanulmányozása
Az ábrázolás hagyományos és modern médiumainak összevetése a vizuális nyelvi
sajátosságok, rendeltetésük, képi hatásuk alapján
Kifejezés, képzőművészet
Elvont tartalmak, belső történések kifejezése térben és síkon a tanult kifejezőeszközök
használatával
A portré műfajának kifejezésbeli sajátosságai
Az önarckép
A karikatúra
A színek érzelmi hatása. Színes térplasztika és síkbeli tanulmányok
A kifejezés lehetőségei az emberi alakkal. Figurális kompozíciók síkon és térben, murális
tervek
Egyéni alkotómódszerek kutatása
Stílusgyakorlatok
Az esztétikai napló
Vizuális kommunikáció
Térmegjelenítő tanulmányok
A tapasztalati látszattan törvényeinek összefoglalása
Művészetek különböző ábrázolási rendszerekben portré műfajának ábrázolásbeli sajátosságai
 a fej, mint forma
 a fej szerkezete
Az emberi test, mint forma:
 felépítés, forma, funkció összefüggése
Ember és drapéria
Látványtervezés
Díszlettervek készítése adott előadáshoz
Több szempontú formaelemzés
Többoldalú látványelemzés
Új média a vizuális művészetekben
Tárgy- és környezetkultúra
Organikus és humanizált terek vizsgálata
Tér és tömeg összehasonlító elemzése
Értelmező építészeti modellek, látványtervek készítése
Saját használati tárgy tervezése, kivitelezése, dokumentálása
Minimum követelmények műtermi gyakorlatokból a 11. évfolyam végén
 Ismerje a különböző ábrázolási módokat és tudja azokat adekvátan használni
 Ismerje fel a hagyományos és modern média vizuális nyelvi sajátosságait
 Tudjon elvont tartalmakat, belső történéseket kifejezni térben és síkon a tanult
kifejezőeszközök alkalmazásával (kollázs, montázs)
 Ismerje a portré műfajának kifejezésbeli sajátosságait művészettörténeti példákon
keresztül
 Legyen képes többoldalú látványelemzésre
 Tudjon több szempontból mesterséges és természeti formát elemezni
 Legyen képes elképzelt teret megjeleníteni adott ábrázolási rendszerben
 Tudjon egyszerű használati tárgyat tervezni, kivitelezni, munkáját dokumentálni
 Hetente készítsen min. 10 db. fejkrokit (A/5) és min. 10 db. egész alak krokit (A/5)
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12. ÉVFOLYAM
Heti óraszám: 4, évi: 128
Vizuális nyelv
Képi nyelv két és három dimenzióban
Színtani ismeretek összefoglalása
Kifejezési és ábrázolási konvenciók összegzése
Kísérletek új ábrázolási rendszer létrehozására
A képi nyelv sokszínűsége a hagyományos és a modern médiumokban
Kifejezés, képzőművészet
Önálló képépítés különböző témákban
Térberendezések létrehozása a kifejezés érdekében
Az akt, mint műfaj
Kifejezés és gondolatiság
Egyszerre több érzékszervre ható alkotások létrehozása
Akciók és performance-ok tervezése, előadása
A képzőművészeti anyagok dokumentálása
Vizuális kommunikáció
Az előző évfolyamokban megismert ábrázolási konvenciók áttekintése, gyakorlása
Ábrázoló geometriai alapismeretek összegzése
A látás fiziológiája, törvényszerűségei
A tanulást segítő, rendszerező eszközök tervezése, kivitelezése
Transzformációk tervezése
A formatanulmánytól a redukcióig
Az emberi test szerkezete
A számítógép képi világa és lehetőségei a tervezésben
Játéktervezés
Animáció tervezése
Tárgy- és környezetkultúra
Személyes tárgy tervezése
Csomagolás tervezése
A tárgy- és környezettervezés ergonómiai alapjai
Személyes belső tér tervezése
Minimum követelmény műtermi gyakorlatokból a 12. évfolyam végén
 Ismerje a különböző ábrázolási módokat és tudja azokat használni
 Ismerje a hagyományos és modern média vizuális nyelvi sajátosságait
 Tudjon elvont és valós tartalmakat, belső történéseket kifejezni térben és időben
 Ismerje a portré, és az akt műfajának kifejezésbeli sajátosságait
 Legyen képes többoldalú látványelemzésre
 Képes legyen több szempontú mesterséges és természetes formaelemzésre
 Legyen képes az ábrázoló geometriai alapismeretek összegzésére
 Kísérletezzen több új ábrázolási rendszer létrehozására
 Legyen képes a látvány önkifejező megjelenítésére
 Alkalmazza a megismert színtani ismereteket
 Legyen képes az egyszerre több érzékszervre ható alkotások létrehozására.
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Legyen képes elképzelt teret megjeleníteni adott ábrázolási rendszerben - Hetente
készítsen min. 10-10 db. fejkrokit, egész alakos krokit (A/5)
Képes legyen az emeltszintű érettségi vizsga követelményeit teljesíteni

Tankönyv és kiegészítő irodalom:
Műtermi gyakorlatok:








Pázmány-Permay: Látás és ábrázolás
László Enikő: Rajz II
M. Kiss Pál: Művészetről mindenkinek
Ihász Zsuzsa: Művészeti technikák könyve
Barcsay Jenő: Művészeti anatómia
Szalai Zoltán: A kockától az aktig
A képzőművészet iskolája

Síkművészetek fakultáció: (grafika, festészet)







Sárközi Róbert: grafikai technikák
Zala Tibor: A grafika története
Ales Kreica: A művészei grafika technikái
Szabó László: Kortársunk a grafika
Szántó Tibor: A betű
Szántó Tibor: Betű és rajz

A képzőművészet iskolája



Johannes Itten: A színek művészete
Smith, Stan: Az akvarellfestés iskolája

Térművészetek fakultáció: (szobrászat, kerámia)












David Piper: A művészet élvezete
Környeiné G. Zs:- Reegné K. Tér- Forma- Szín
Horváth Lászlóné: Barangolás a művészettörténetben
Szabó Attila: Művészettörténet képekben
Művészettörténet vázlatokban
Fekete Tamás: Szobrászat
Auguste Rodin: /Tachen/
Barcsay Jenő: Művészeti anatómia
Sz. Kürti Katalin: Medgyessy
Kerámiatörténet
Primitív fazekasság
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TANTÁRGYFELOSZTÁS
9.
4/hét
148/év
1/hét
37/év

10.
4/hét
148/év
1/hét
37/év

11.
3/hét
111/év
2/hét
74/év

-

-

-

-

-

Emelt rajz

-

-

Emelt művészettörténet

-

-

Rajzolás-festés
Művészettörténet
Síkművészet
gyakorlat
Térművészet
gyakorlat

műtermi
műtermi

2*2/hét
74/év
2/hét
74/év
2/hét
74/év

12.
4/hét
148/év
2/hét
74/év
2*2/hét
64/év
2/hét
74/év
2/hét
74/év
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RAJZ A KÉPZŐMŰVÉSZETI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE
A speciális rajzos osztályokban a tanulók emelt óraszámban sajátítják el a vizuális kultúra
alapjait. A képzés emelt szintű érettségi vizsgával zárul. A tanórai struktúrában folyamatos
felmenő rendszerű a készség- és képességfejlesztés, melyről a speciális tantárgyak is
gondoskodnak.
A 9. és 10. évfolyamon a speciális képzés óraszáma 5/hét, mely alapozó jellegű rajz és
művészettörténet-órákat foglal magába.
A rajzóra képzési feladata bővült az ábrázoló geometria alapjaival, mely ismeretek a rajzi
feladatokhoz kötődnek.
A 11. és 12. évfolyamon 8-ra, illetve 9-re bővült a heti óraszám. A vizuális
problémamegoldás hagyományos rajzórai feldolgozása bővült (heti két órában sík- és
térművészeti) speciális blokkal.
A térművészeti órák 11. évfolyamon jelentkeznek, és féléves bontásban szobrászat és kerámia
foglalkozásokat foglalnak magukba.
A 12. évfolyamon a speciális képzést a síkművészeti órák biztosítják, festészet és grafika
foglalkozások féléves váltásban. Ezen évfolyamokon a korok művészetének bemutatásával
foglalkozó művészettörténet órák száma heti 2-re változott.
A 12. évfolyamon foglalkozunk a mozgókép-kultúra tanításával is heti egy órában.
Évfolyam
Heti I. évi Heti II. évi Heti III. évi Heti IV. évi
Rajzolás-festés
4*
148
4*
148
4
148
4
128
műtermi gyak.
Művészettörténet 1
37
1
37
2
74
2
64
Síkművészet
2x2 64
műtermi gyak.
64
Térművészetek
2x2
74
műtermi gyak.
74
Mozgóképkultúra
1
32
* tartalmazza az ábrázoló geometria ismereteit
** 1. évfolyam térművészet - féléves váltásban szobrászat/kerámia síkművészet - féléves
váltásban festészet/grafika
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RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
Helyi tanterve
9-10. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
A tantárgy a köznapi, a művészi, a tudományos és a műszaki megismerés, valamint közlés és
kifejezés egyik alapvető fajtájával ismerteti meg a tanulókat. Az általános nevelési célok
közül különösen a kreativitás, a problémafelismerő- és megoldóképesség, az értelmi
képességek, a képi és képzetekben gazdag gondolkodás, az ízlés, az empátia, a
kommunikációs készség, az érzékenység, a nyitottság, a fejlesztéséhez járul hozzá. Művészeti
jellege miatt értékközvetítő egyben értékteremtő jellemformáló tevékenység. Nagy szerepe
van a kultúra értékeit megbecsülő, a természeti környezetet védő magatartás kialakításában és
az értelmi és érzelmi intelligencia kiművelésében.
A vizuális nevelés a világ látható minőségein keresztül tanít meg látni és láttatni, vagyis célja
a vizuális alkotó- és befogadóképesség fejlesztése. A látható és láthatóvá tett világban
különösen a látvány jelentésének, esztétikai üzenetének, megismeréséhez és megértéséhez,
illetve a közlő szándékának megfelelő, gondolatban és érzelemben gazdag ábrázolás, képi plasztikai kifejezés, konstruálás fejlesztéséhez járul hozzá. A világ érzéki - tapasztalati
birtokbavételével az érzékszervek, kiemelten a látás kiművelésével és a kéz intelligenciájának
fejlesztésével foglalkozik. A térszemlélet, a forma-, a szín-, az anyag-, a szerkezetismeret és
érzék, mind a vizuális nevelés hatására emelkedik magasabb szintre. A megsokszorozódott
technikai és rábeszélő képek korában a tantárgy újszerű célja az információk közti
szelekciónak, a kritikus befogadásnak a kialakítása.
A vizuális alkotó- és befogadó tevékenységek tanításának az a célja, hogy összefoglalja az
iskolai általános vizuális nevelést, felkészítsen a mindennapi életre: a vizuálisan jelentkező
problémák önálló felismerésére és megoldására, azaz a munkára, valamint a természeti és
mesterséges környezet felelős használatára, az információk kritikus kezelésére, az árucikkek
tudatos kiválasztására, a művészi, esztétikai értékek iránti fogékonyságra. A tantárgy célja
emellett a vizuális információkezelés megtanításával a többi tantárgy tanulásának
megkönnyítése.
A középiskolás korosztályban a személyes útkeresés szerepe megnő. A tantárgy feladata az
egyéniség keresésének segítése a vizuális kultúra példáinak bemutatásán keresztül egyfajta
követhető stílus, mintaválaszték felkínálása. Az azonosulás az alkotó munka elmélyült
állapotában megy végbe a legkönnyebben, ezért a vizuális önkifejezés tág és minél önállóbb
választási lehetőségeit kell felkínálni. A rajzi, a festői, a szobrászi munka mellett teret kell
adjunk a korosztály érdeklődésének homlokterében álló alkalmazott grafikai tervezési és
tárgytervezési - konstruálási feladatoknak.
A kerettanterv a tantárgyi tartalmakat három nagy témakörbe sorolja. A kifejezés,
képzőművészet részben a tanulók személyes, kifejező-expresszív tevékenységének, és az
elvárható műelemzési ismereteinek leírása található; a vizuális kommunikáció témához a
köznapi - tájékoztató - tudományos vizuális információk világa tartozik; míg a tár- és
környezetkultúra témakör a használati tárgyak, az iparművészet, a népművészet és az
építészettel kapcsolatos alkotó és elemző tevékenységeket tartalmazza.
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A két évfolyamon az alkotó és befogadó tevékenység aránya azonos, illetve az az
alkotómunka, javára növelhető. A tananyag a tantárgy jellegének megfelelően a gyakorlati
tevékenységre fűződik fel.
Fejlesztési követelmények
Egy középiskolai végzettséggel rendelkező ifjútól elvárható, hogy fejlett térszemlélettel
rendelkezzen, megértse a mindennapi élet vizuális információit, tudatos fogyasztói döntéseket
hozzon, rendeltetésszerűen használja tárgyi környezetét, ismerje a művészettörténet
kiemelkedő alkotásait és legyen véleménye róluk. Ugyanakkor rendelkeznie kell a
mindennapi élethez szükséges ábrázolóképességgel és a hétköznapi esztétikai ítéleteket
megalapozó tapasztalattal és ízléssel.
Általános követelmény a kulturális, a művészeti értékek iránti nyitottság fejlesztése, az
értékes műalkotásokat, tárgyakat, információkat megbecsülő, környezettudatos magatartás
kialakítása, a kritikai érzék fejlesztése. A középiskolai tanulmányok kellő alapot kell
biztosítsanak a továbbtanuláshoz és a munkába álláshoz. A felsorolt általános követelmények,
a vizuális kultúra tantárgy sajátos követelményinek teljesítésével érhetők el.
Alkotóképességek területe
Elképzelt vagy létező tárgy vagy tér egyértelmű ábrázolása látszati rajzban illetve geometriai
ábrázolás segítségével (Kavalier axonometria, egyméretű, kétméretű és Monge-vetületek, két
iránypontos perspektíva). Adatok, összefüggések vizuális megjelenítésének képessége a tanult
szinten. Történet, eseménysor, változás és mozgás közérthető megjelenítésének képessége.
Érzések és gondolatok önálló és tudatos vizuális megjelenítésének képessége, a témának
megfelelő szabadon választott kifejezőeszközzel és technikával, síkban illetve térben.
Önállóság a problémamegoldás lépéseiben: helyzetfelismerés, tájékozódás, vázlatkészítés tervezés, alkotás - konstruálás és a munka értékelése. A megfelelő művészeti ág (pl.
képzőművészet, alkalmazott művészet) kiválasztásának képessége. Az alkotás során a
problémának megfelelő arányú esztétikai kifejezés, kommunikációs jelentésadás, valamint a
funkciónak megfelelő formálás.
Befogadóképességek területe
A tanult művészeti ágak és a mindennapi környezet, a tömegkommunikáció átfogó
műfajainak (pl. szobrászat, alkalmazott grafika, tárgytervezés) sajátosságainak,
összefüggéseinek és történetük fordulópontjainak, valamint kiemelkedő művek és alkotóik
ismerete. A tárgyhoz illő műelemző módszer (pl. stíluskritikai, ikonográfiai, tárgyelemzés)
alkalmazása. A leírástól az ítéletalkotásig terjedő műelemzőképesség. Nyitottság az idegen
(pl. Európán kívüli) művek és műfajok iránt, tolerancia az Új művek, tárgyak megítélésében.
A hétköznapi élet jelenségeinél a vizuális formában megjelenő információk kritikus
befogadása, az árucikkek tudatos megítélése a tanult szempontok alapján.
A tanulást, munkát segítő képességfejlesztés
Gondolatok áttekinthetővé, szemléletessé tétele, valamint a vizuális információk megértése a
tanulásban, a munkában és a mindennapi életben. A vizuális kultúra tantárgy feladata e
módszerek átadása, továbbá a vizuális információforrások (pl. könyvtár, képtár, internet)
célszerű használatának megtanítása.
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9 ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
A vizuális nyelvi ismeretek összegzése, alkalmazása. Önállósuló, adott problémát, témát,
élményt is feldolgozó tevékenység egy-egy feladatkörben. A szobrászat, a festészet, a
képgrafika műfajának megfelelő műelemzés korba és kultúrába ágyazva. Látvány vizuális
tartalmainak, törvényszerűségeinek feltárása, képi-plasztikai, formai-téri analízisek,
elemzések. Átmeneti ábrázolásmódok a perspektív és a műszaki távlat (axonometria) között.
A vizuális kommunikáció funkciónak megfelelő megjelenítési formáinak értelmezése,
alkalmazása. Alkalmazott grafikai és tárgytervezési feladat megoldása az alkotófolyamat
végig vitelével. Témának megfelelő kifejezésmód és technika kiválasztása, alkalmazása,
indoklása.
Képzőművészet, kifejezés
Vizuális nyelv
A vizuális kifejezés formanyelvi elemei, összefüggései, a formaadás módjai tanulói
munkákban, műalkotásokban, tárgyakban, vizuális információkban.
Alkotás
Érzelem, lelkiállapot, hangulat megjelenítése síkon és térben a kifejezőeszközök egyéni
használatával.
Művészeti (pl. irodalmi, zenei) élmények asszociációkra épülő feldolgozása illusztratív,
grafikai, festői vagy plasztikai megjelenítéssel. Látványélmények színbeli-formai átírása,
szintézisre épülő egyéni kifejezése.
Befogadás
Műfajnak, témának megfelelő műelemező szempontok (ikonográfiai, stílustörténeti)
alkalmazása a leírástól az ítéletalkotásig.
Festészet fogalma, funkciója.
Festészeti stílusok (kulturális, társadalmi, történeti meghatározottság). Festészeti műfajok
témái (pl. arckép, csendélet, tájkép), megjelenési típusai (pl. táblakép, murális alkotás)
technikái (pl. olaj, freskó).
A festészet kifejezőeszközei, hatásrendszere.
Képgrafika fogalma, funkciója, stílusa, témái, formanyelve, technikái. Szobrászat fogalma,
rendeltetése.
Szobrászati formanyelv, stílusok (kulturális, társadalmi, történeti meghatározottság).
A szobrászat műfajai (kerekszobor, szoborcsoport, dombormű), témái, technikái.
A szobrászat hatásrendszere.
Kortárs műfajok a képzőművészetben (pl. environment, térinstalláció). Elérhető művészeti
gyűjtemény anyagának megismerése.
Vizuális kommunikáció
Vizuális nyelv
Az ábrázolás, a tervezőgrafika formanyelvi elemei és összefüggései.
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Alkotás
Természettanulmányok, látvány- és modellértelmezések: forma, szerkezet, anyag és funkció
szerinti tanulmány és analízis. Keletkezést, működést, változást kifejező, magyarázó
képsorok, folyamatábrák készítése.
Összetett térformák, tárgyak térbeli helyzetének megjelenítése az ábrázoló geometria
rendszerében (Monge-vetület. Egyméretű /izometria/ és kétméretű /dimetria/ axonometria,
Kavalier axonometria) szabadkézi vázlattal és szerkesztéssel.
Rekonstrukció, modellezés.
Alkalmazott grafikai tervezés kép és szöveg felhasználásával. Néhány betűtípus alkalmazása.
(pl. tudományos illusztráció, vagy Ex libris, meghívó, névjegy).
Befogadás
Ábrázolási konvenciók köznapi és tudományos megjelenési formái. A köznapi és tudományos
közlések műfaji sajátosságai.
A tervező grafika üzenethordozó és tájékoztató funkciója, közlő és felhívó jellege.
Tárgy- és környezetkultúra
Vizuális nyelv
A tárgyi világ formanyelvi elemei, a tartalom és forma összefüggése.
Alkotás
Valós szükségleten alapuló tárgy tervezése (pl. ékszer,
öltözködés kiegészítő, hangszer,
gépezet). A tárgynak, vagy térbeli makettjének elkészítése. A tervezési folyamat
dokumentálása munkanaplóban (feladat meghatározás, tájékozódás - gyűjtéssel, ötletekkel -,
látszati és műszaki jellegű rajzok, szín és anyagminta).
Befogadás
Az alkotófolyamat (feladat meghatározás, tervezés, kivitelezés, kipróbálás, értékelés)
ismerete. A funkció és forma, a jelentés, a lépték, az anyag, a szerkezet, az elkészítés
módjának ismerete a tárgyak megítélésében.
Technikák a 10. évfolyamnál szerepelnek
Ajánlott művek
A műfaj tipikus alkotásait a tanár választja ki a témának megfelelően. Ezen belül a válogatás
további szempontja, hogy a bemutatott művek lehetőleg terjedjenek ki az egyetemes és a
magyar művészettörténet kiemelkedő műveire és alkotóira, illetve tartalmazzák a magas
művészet mellett a populáris kultúra megnyilvánulásait. Ajánlatos nagy teret biztosítani a
kortárs művek bemutatásának, a művészettörténetnek a tárgyalt műfaj szempontjából fontos
alkotásai között. A mindennapi környezet, a helyi, a regionális értékek tárgyalása kiemelt
fontosságú.
Festészet, képgrafika
Bikák terme a lascaux-i barlangban, Zenélő lányok Thébából Exekias feketealakos
amphorája, Porepei Misztérium villa falfestményének részlete, Vang Mien: Cseresznyeág,
Utamaro: Tűnődés a szerelemről (fametszet), Ravennai San Apollinare in Classe
apszismozakja, A. Rubljov: Szentháromság ikon, Krisztus az apostolokkal (oltárelőlap
Catalóniából), Giotto: Lázár feltámasztása, Kolozsvári Tamás: Keresztrefeszítés a
garamszentbenedeki oltárról, Üvegablak a chartres-i katedrálisból, Raffaello: Athéni iskola,
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Leonardo da Vinci: Sziklás Madonna (londoni változat), Michelangelo: Ádám teremtése,
Brueghel: Tél, Giorgione: Alvó Vénusz, Dürer: A lovag, halál és az ördög (fametszet),
Leonardo da Vinci: Virágtanulmány a windsori gyűjteményből, Bosch: A pokol (Gyönyörök
kertje oltár részlete), A. Pozzo: Loyolai Szent Ignác megdicsőülése (mennyezetfreskó),
Caravaggio: Szent Máté elhivatása, Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Önarckép feleségével (rézkarc),
Goya: Ha az értelem szunnyad (rézkarc), E. Monet: A rouani-katedrális két képe, E. Degas: A
közönséget köszöntő táncosnő, Van Gogh: Önarckép, G. Seural: Fürdőzés, P. Cezanne:
Csendélet hagymákkal, H. Toulouse-Lauírec: Aristide Bruant (plakát) Székely Bertalan: Egri
nők, Szinyei Merse Pál: Majális, H. Matisse: Ikarosz (kollázs), P. Picasso: Női arckép
Cranach után (linómetszet), G. Braque: Gitár és klarinét, V. Kandinszkij: Sárga kíséret, P.
Mondrian: Vörös, sárga, kék kompozíció, P. Klee: Szindbád a tengeren, R. Magritte: Kastély
a Pireneusokban, A. Warhol: Marilyn, Csontváry Kosztka Tivadar: Baalbek, Gulácsy Lajos:
A varázsló kertje, Vajda Lajos: Torony tányéros csendélettel, Vasarely Viktor: Vonal Ksz,
Kondor Béla: A nagy madár (rézkarc)
Szobrászat
Willendorfi Vénusz, Antilopfej alaku maszk Nyugat-Afrikából, Mükerinosz szoborcsoportja,
Nofretete portré, Sebesült nőstényoroszlán. Kocsihajtó bronzszobra, Szamothrakei Niké,
Ageszandrosz, Polüdorosz, Athenodorosz: Laokoón csoport, Római patrícius ősei portréival,
Marcus Aurelius lovas szobra, Táncoló Síva Indiából, Rakamazi hajkorong, Angyal
dombormű Pécsről Angyali üdvözlet a reimsi katedrális kapujáról, Tilman Riemenschneider
oltára, Szent László herma, Donatello: Gattamelata, Ghiberti: Jákob és Ézsau a Porta del
Paradisoról, Pisanello: Cecilia Gonzaga érem elő- és hátoldala, Michelangelo: Medici
síremlék, Bernini: Szent Teréz extázisa, Ferenczy István: Pásztorlányka, Izsó Miklós: Táncoló
paraszt, A. Rodin. Calaisi polgárok, V. Taslin: III. Internacionálé emlékműve, A. Maillol:
Földközi-tenger, U. Boccioni: Lépő figura, A. Archipenko: Álló alak, Medgyessy Ferenc:
Táncosnő bronzszobra, Ferencem Béni: Babits síremlék, Borsos Miklós: Lyghea II., Schaár
Erzsébet: Utca, H. Moore: Király és királynő, A. Calder: Mobil, D. Hanson: Nő
bevásárlókocsival
A továbbhaladás feltételei
A vizuális nyelv tanult alapelemeinek, a sík- és térábrázolási módok alkalmazása. A festészet,
a képgrafika, a szobrászat műfajának ismerete és a tanult műelemző módszerek témához illő
alkalmazása. Képesség formák, tárgyak belső összefüggéseinek feltárására, megértésére,
színismeretek rendeltetésszerű használatára. Elvont fogalmak, mennyiségek, összefüggések
vizuális megjelenítésének képessége, azok közlő, információs szerepének ismerete,
alkalmazása ismeretszerző eszközként. A grafikai- és tárgytervezés folyamatának gyakorlati
ismerete. Jártasság a tanult művészeti technikák alkalmazásában.

10. ÉVFOLYAM
Belépő tevékenységformák
Az alkotómunka folyamatát, logikai lépéseit felölelő tudatos, tervszerű (projekt-jellegű)
önálló tevékenység a képzőművészet, a vizuális kommunikáció és a környezetkultúra
területén. Problémaközpontú, verbális és vizuális műelemző módok (kultúrtörténeti, építészeti
elemzés, képolvasás) tudatosítása; használata az építészet, az alkalmazott művészetek és a
népművészet területén. Összefoglaló művészettörténeti áttekintés.
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Képzőművészet, kifejezés
Vizuális nyelv
A formanyelv, a formaadási módok felismerése és alkalmazása az alkotó és befogadó
tevékenységekben. Elemzésük a művészeti ágakban, műfajokban: népművészetben,
építészetben, tárgyakban, a tudományos és köznapi információkban.
Alkotás
Aktuális, egyéni vagy közösségi problémák, gondolatok, témák személyes hangú
megjelenítése ábrázolási újításokat is megengedő, asszociációkra épülő alkotásokban.
Befogadás
Művészeti ágak szerinti problémaközpontú műelemzés korba, kultúrába ágyazva. A műfajnak
és a témának megfelelő értelmezési szempontok (stílustörténeti, kultúrtörténeti, ikonográfiai).
Építészet
 Az építészet fogalma, funkciója, társadalmi és természeti meghatározottsága.
 Az építészeti szerkezetek, fejlődésük fordulópontjai.
 Az építészeti stílusok (térszervezés, tömegalakítás, alaktan).
 Az építészet hatásrendszere.
Művészettörténeti összefoglalás
Az európai művészettörténet áttekintése a műfajok, a kor és a stílus összefüggésében.
Vizuális kommunikáció
Vizuális nyelv
A formaadás módjai a tanulást szolgáló, a tudományos, a köznapi információkban, a
tájékoztatásban, a reklámban.
Alkotás
Tértanulmányok, téri rend, összetettebb térviszonyok tapasztalati távlattani és szerkesztett
perspektivikus ábrázolása.
Térábrázolási módszerek túlhaladása, transzformálási kísérletei a látáskonvenciók
átalakítására, az optikai csalódások, a fordított perspektíva, vagy fotó felhasználásával.
Választott témájú grafikai terv (pl. bélyeg, naptár, könyvborító, CD borító, iskolaújság)
készítése. Az alkotó folyamat lépéseinek összegyűjtése munkanaplóban (alapgondolat,
tájékozódás - gyűjtés, vázlatok, tervek).
Befogadás
A mindennapi életben alkalmazott geometriai konvenciók (Monge-vetület, axonometria,
perspektíva) olvasása, megértése.
A vizuális kommunikáció fogalma
A közvetlen és közvetett emberi kommunikáció, a tömegkommunikáció.
A kép, az írás szerepének fordulópontjai a kommunikáció fejlődésében.
A térábrázolási konvenciók történeti áttekintése.
A vizuális kommunikáció műfajai (tipográfia, fotó, tervező grafika).
A vizuális kommunikáció a közlő szándéka szerinti hatásrendszere: információ (objektív),
reklám (felhívó), műalkotás (esztétikai jelentéstartalmú).
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Tárgy- és környezetkultúra
Vizuális nyelv
A formanyelv, a formaadás, a funkció és a jelentés összefüggései a téralakításban.
Alkotás
Tértervezési, berendezési probléma (pl. tér, térrészlet, illetve berendezési tárgy) felvetése,
meghatározása, tájékozódás, ötletek. Tervezés alap- és nézetrajzban, axonometrikus
rendszerben vagy perspektív képpel, a terv modellezése.
Befogadás
A tárgykultúra fogalma; a tárgyak funkciója, fajtái (eszköz, berendezés, felszerelés,
használati-; dísz-, kegy-, műtárgy).
A tárgyak stílusa és a korstílus.
A tárgyak kulturális és társadalmi meghatározottsága.
A tárgyak jelentése (társadalmi, történeti, műszaki, ergonómiai, esztétikai; gazdasági).
Népművészet
A tárgyi néprajz es a népművészet fogalma.
A hagyományos magyar népművészet és napjaink népművészete a folklórizmus.
A magyar népművészet áttekintése (népi építkezés, eszközök, bútorkészítés, fafaragás,
fazekasság, szőttes, hímzés, népviselet).
Elérhető helytörténeti, néprajzi gyűjtemény.
Technikák
Ceruza, vízfesték, tempera; s egy sokszorosító grafikai technika alkalmazása, valamint
montázs, kollázs készítése. Egy technikai képalkotó eszköz (pl. fotó, fénymásoló, számítógép)
alkalmazása.
Egyedi grafikai (ceruza, szén, tus, kréta, gouache), sokszorosító grafikai (magas, mély,
síknyomású); festészeti technikák táblakép festészet (tempera, olaj) és monumentális
festészeti (freskó, pannó, mozaik, üvegablak), vegyes (kollázs, montázs) technikák, valamint
szobrászati anyag és technika (agyag, gipsz, fa, kő, fém, mintázás, öntés, faragás) lényegének
ismerete.
Ajánlott művek
A műfaj tipikus alkotásait a tanár választja ki a témának megfelelően. Ezen belül a válogatás
további szempontja, bogy a bemutatott művek lehetőleg terjedjenek ki az egyetemes és a
magyar művészettörténet kiemelkedő műveire és alkotóira, illetve tartalmazzák a magas
művészet mellett a populáris kultúra megnyilvánulásait. Ajánlatos nagy teret biztosítani a
kortárs művek bemutatásának, a művészettörténetnek a tárgyalt műfaj szempontjából fontos
alkotásai között. A mindennapi környezet, a helyi, a regionális értékek tárgyalása kiemelt
fontosságú.
Építészet
Stonehenge, Kheopsz piramis, Luxori Anion templom, Parthenon, Epidauroszi színház,
Görög oszloprendek, Nimes-i vízvezeték, Pantheon, Colosseum homlokzata, Vettiusok
házának átriuma Pompeiből, Kyotói zen-kert, Edimei Szelim dzsámi, San Apollinare Nuovo
bazilika, Wormsi székesegyház, Bélapátfalvi apátsági templom, Vézelay-i La Madelaine
templom boltozata, Esztergomi királyi palota kápolnájának főhomlokzata, Reimsi katedrális
külsőbelső, Diósgyőri vár, Firenzei Palazzo Vecchio, Brunelleschi: Tempietto, Alberti:
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Palazzo Rucellai külső, Firenzei Palazzo Medici udvara; Sárospataki Perényi-loggia,
Versailles-i-palota franciakertje, Bernini: Szt. Péter tér kollonádja, Fenődi Esterházy-kastély,
Magyar barokk városkép (Eger), Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Eiffel: Nyugatipályaudvar, Lechner Ödön: Postatakarékpénztár, W. Gropius: Bauhaus-épülete, Le
Courbusier: Villa Savoye, F. L. Wright: Vízesés-ház Lakótelep (Wekerle), Makovecz Imre:
Paksi katolikus templom,
Magyar népművészet
Templom harangtoronnyal (Zsurk, Szabolcs megye), Utcakép kétszintes házakkal (Hollókő,
Nógrád. megye), Boltíves tornácú lakóház (Somogy megye), Lakóház (Kornádi, Hajdú-Bihar
megye), Kétszintes házak székely kapukkal (Szentegyházasfalu, Románia); Kazettás
mennyezetű templombelső (Körös, Drávaiványi, Baranya megye, vagy Csenger, Szatmár
megye), Út menti fakereszt (Szilvágy, Zala megye), Konyhabelső (Börzsöny, Hont megye),
Sárközi tisztaszoba (Néprajzi Múzeum), Ácsolt kelengyeláda (Nógrád megye), Sarok-téka
(Vari vas, Románia), Király Zsiga: Spanyolozott tükrös (Győr megye), Vizeskorsó (Tata,
Komárom me ye), Lakodalmas fazék (Sümeg, Veszprém megye), Rajczy Mihály: Madaras
pálinkásbutélia (Mezőcsát, Borsod megye), Bokály székely határőr ábrázolásával,
(Kézdimartonos, Románia), Takácscéh kancsója (Korád, Somogy megye), Tál (Csákvár, Fejér
megye), Néhány szőttes (sárközi, somogyi, baranyai), Néhány hímzés (úrasztal-terítő,
párnavég, díszlepedő), Cifraszűr (Békés, Heves vagy Hajdú megye), Női ködmön (Somogy,
Heves vagy Baranya megye), Néhány viselet (Sárköz, Torockó, Rimóc, Mezőkövesd, Délalföld).
A vizuális kommunikáció valamint a tárgy- és környezetkultúra befogadásához nem készül
külön műlista. A műfaji sajátosság tanítását az aktuális kommunikációs eszközök, és helyi
tárgyak, épületek elemzésével ajánlatos megoldani. A képi megjelenítés tanításához a
festészeti műlista, a tárgyi-, környezeti emlékek tárgyalásához az építészeti és a népművészeti
műlista nyújt segítséget.
A továbbhaladás feltételei
Az elsajátított vizuális jelrendszer, vizuális nyelv értő használata a megismerés, az
önkifejezés, a vizuális kommunikáció és a tárgyformálás szolgálatában. Az alkotófolyamat
ismerete, az esztétikai kifejezés, a jelentésadás és a funkcionális formálás területén. Képesség
a tanult vizuális művészeti ágak, műfajok leglényegesebb vonásainak megfogalmazására.
Legkiemelkedőbb alkotók és műveik ismerete, a kor és műalkotás közötti összefüggés
megértése. Tárlatlátogatások, építészeti együttesek megtekintése során szerzett élmények,
ismeretek értelmezése.
Tájékozottság a vizuális kommunikáció szerepéről, médiumairól, képesség az általuk
közvetített információk kritikus befogadására. Az ismeretszerzés közvetett forrásainak
(könyvtár, CD, internet) értő használata. A fontosabb tanult technikák önálló alkalmazása;
néhány különleges technika, eljárás alkotó módszer ismerete.
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NÉPTÁNC
Helyi tanterve

9. ÉVFOLYAM
HETI ÓRASZÁM: 2 óra (70 óra/év)
KÖVETELMÉNYEK:
 A tanuló ismerje a tanult táncrendeket, azok zenéjét, dalait:
 Somogyi táncrend: ugrós, csárdás, kanászos. Rábaközi dus és a körverbunk, lassú
és friss csárdás.
 Fejlessze ízlésüket és ösztönözze őket arra, hogy a táncművészet értő és élvező
befogadójává váljanak.
 Alakítsa ki a tanulókban a nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságot, a
komplexitásból adódóan a társművészetek iránti érzékenységet.
 Legyen képes a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni.
 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni.
 Legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat.
 Táncos nyelv: tempó: lassú, közepes, gyors, (tánctípushoz kötve), szimmetria,
aszimmetria.
 Tánctechnika: bemelegítési rendszer, speciális gyakorlatok: forgás, ugrás
fejkapással.
A tantárgy tartalma:
I. Somogyi ugrós
 lent hangsúlyos mozgás gyakorlása, egyéni és páros ugrós
 a kéz szerepe a tánc közben /4 óra/
 páros ugrós gyakorlása /4 óra/
II. Lassú és friss csárdás
 fogásmódok, elengedés külön táncolás stílusgyakorlatok
 egyéni improvizációs gyakorlatok /8 óra/
III. Eszközkezelés
 bot forgatási technikák, kanászos /8 óra/
IV. Somogyi karikázó
 Daltanulás, lépések, forgásirányok, karikázó összeállítása. /8 óra/
 Somogyi táncrend gyakorlása, stílus gyakorlatok, biztos egyéni szabad táncolás és
eszközkezelés. Megfelelő ének technika, karikázó. /12 óra/
V. Rábaközi dus
 Ugrás stílus mássága a somogyihoz képest. Stílus gyakorlat. /4 óra/
 Tartás, kezek helyzetének tudatosítása
 Egyéni improvizációs gyakorlatok /4 óra/
VI. Körverbunk
 Kónyi verbunk szerkezete, építkezése. Gyakorlás /4 óra/
 Szili karéj Gyakorlás /4 óra/
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 Kapuvári verbunk Gyakorlás /4 óra/
 Bertóké verbunk Gyakorlás /4 óra/
VII. Rábaközi lassú és friss csárdás
 motívika és stílus gyakorlatok /4 óra/
 rábaközi táncok felismerése zene után és stílusos eltáncolása /4 óra/
Év végi ismétlés: Somogy és rábaközi táncok /4 óra/

10. ÉVFOLYAM
HETI ÓRASZÁM: 2 óra (70 óra/év)
KÖVETELMÉNYEK:
 A tanuló ismerje a tanult táncrendeket, azok zenéjét, dalait.
 Sárközi táncok, dél-alföldi táncok.
 Fejlessze ízlésüket és ösztönözze őket arra, hogy a táncművészet értő és élvező
befogadójává váljanak.
 Alakítsa ki a tanulókban a nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságot,
komplexitásból adódóan a társművészetek iránti érzékenységet.
 Legyen képes a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni.
 Táncos nyelv: tempó, lassú, közepes, gyors, szimmetria, aszimmetria, pozíciók,
terek. Tánctechnika: Bemelegítési rendszer, forgás, ugrás, plié és rida gyakorlatok.
A tantárgy tartalma:
I. Sárközi ugrós (cinegés)
 Ugrós stílusok közti különbségek tudatosítása (somogyi, rábaközi, sárközi)
gyakorlás /8 óra /
II. Sárközi karikázó
 Daltanulás, lépések, forgásirányok, a karikázók felépítése Gyakorlás /8 óra/
III. Lassú és friss csárdás
 Motívika, gyakorlás /8 óra/
IV. Decsi verbunk
 Motívika, gyakorlás /8 óra/
Sárközi táncok egyéni szabad gyakorlása, stílus gyakorlatok, biztos táncolás. Megfelelő ének
technika, karikázó. /3 óra/
V. Dél-alföldi táncok, oláhos
 Újabb ugrós, összehasonlítás és különbségek keresése a már eddig megismert
ugrósokkal. Gyakorlás /8 óra/
VI. Lassú és friss csárdás
 Fogásmódok, stílus gyakorlatok, motívika /8 óra/
VII. Dél-alföldi táncrend
 Egyéni szabad gyakorlás. Stílus tisztítása /10 óra/
Sárközi táncok ismétlése /4 óra/
Év végi ismétlés és gyakorlás /5 óra/
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11. ÉVFOLYAM
HETI ÓRASZÁM: 2 óra (70 óra/év)
KÖVETELMÉNYEK:
 A tanuló ismerje a tanult táncrendeket, azok zenéjét, dalait:
 Szatmári táncok, keleti és nyugati palóc táncok.
 A tanult táncrendekből legyen képes improvizálni.
 Fejlessze ízlésüket és ösztönözze őket arra, hogy a táncművészet értő és élvező
befogadójává váljanak.
 Alakítsa ki a tanulókban a nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságot, a
komplexitásból adódóan a társművészetek iránti érzékenységet.
 Táncos nyelv: lábkörzések, forgások, ugrások.
 Tánctechnika: forgások ugrások diagonálban. Az előzőekben tanult gyakorlatok
biztos alkalmazása.
A tantárgy tartalma:
I. Szatmári táncok, magyar verbunk
 Különbség a körverbunk és a magyar verbunk között
 Stílus gyakorlatok, motívika és építkezés /8 óra/
II. Lassú és friss csárdás
 Fogásmódok, stílus, építkezés Gyakorlás /8 óra/
 Szatmári táncrend egyéni szabad gyakorlása /8 óra/
III. Keleti palóc táncok (domaháza)
 Karikázó, daltanulás. A tánc építkezése, forgásirány /8 óra/
 Vasvári verbunk /8 óra/
 Lassú és friss csárdás /8 óra/
Domaházi táncok gyakorlása szabadon /4 óra /
Gömöri táncok: Különbségek a domaházi és a gömöri táncok között Gyakorlás. /4 óra/
Nyugati Palóc táncok
 Galgamente. (Rimóc, Bag)
 Karikázók, daltanulás /4 óra/
 Lassú és friss csárdás, lippentős, mártogatós /6 óra/
Év végi ismétlés. Egyéni szabad táncolás a szatmári és a palóc táncokból. /4 óra/

12. ÉVFOLYAM
HETI ÓRASZÁM: 3 óra (105 óra/év)
KÖVETELMÉNYEK:
 A tanuló ismerje a tanult táncrendeket, azok zenéjét, dalait.
 Széki mezőségi (Magyarpalatka) táncrendek, székely (marosszéki forgatós)
 A tanult anyaghoz kapcsolódó elméletet. (táncrend, zenekari felállás...)
 A tanult táncrendekből legyen képes improvizálni.
 Fejlessze ízlésüket és ösztönözze őket arra, hogy a táncművészet értő és élvező
befogadójává váljanak.
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Alakítsa ki a tanulókban a nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságot, a
komplexitásból adódóan a társművészetek iránti érzékenységet.
A tavaszi időszak általános ismétlése és gyakorlás után tudjon felkészülni az
érettségi vizsgára és ott megfelelő szinten feleljen meg.

A tantárgy tartalma:
I. Széki négyes (magyar)
 alaplépések, stílus, énekek megismerése /4 óra/
 gyakorlás, pihenő a fiúknak figurázással /4 óra/
Lassú és csárdás
 alaplépések, stílus, énekek megismerése /4 óra/
 kötés a négyessel, gyakorlás /4 óra/
Sűrű és ritka tempó
 a pont fogalma, építkezése, zárlatok
 variációs lehetőségek megismerése /8 óra/
Széki táncrend gyakorlása, egyéni szabad táncolás, ének tanulás /8 óra/
II. Mezőségi táncrend lassú cigány, akasztós /8 óra/
 ritka szökő, sűrű csárdás /8 óra/
 táncrend gyakorlása énekkel /4 óra/
III. Székelyföldi táncok
 Székely verbunk építkezése, szerkezete, figurakészlete. Gyakorlás. /8 óra/
 marosszéki forgatós gyakorlása /8 óra/
IV. Év végi ismétlés
 Felkészítés érettségire
 Somogyi, rábaközi táncok
 sárközi, dél-alföldi táncok
 szatmári, palóc táncok
 széki, mezőségi, marosszéki táncok /37 óra/
 Egyéni szabad táncolás a tanult anyagból
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TÁNCTÖRTÉNET
Helyi tanterve
A tantárgy óraszáma:
11. évfolyamon heti 2 óra (70 óra/év)
12. évfolyamon heti 2 óra (70 óra/év)
KÖVETELMÉNYEK:
 A tantárgy célja: Komplex szakmai műveltség megalapozása, az ízlés fejlesztése.
 A tantárgy feladata: A tanulók szakmai ismereteire alapozva ismerjék az
egyetemes és a nemzeti tánctörténet folyamatait.
 A tánc és a társművészetek történetileg változó összefüggéseit.
 Ismerkedjenek meg a táncművészet kimagasló alkotói egyéniségeinek
munkásságával, a táncirodalom néhány alapvető művével.
 Ismerjék az európai színpadi táncművészet XX. század elejéig tartó történetét. A
táncesztétikai alapfogalmakat.
 Fejlessze ízlésüket és ösztönözze őket arra, hogy a táncművészet értő és élvező
befogadójává váljanak.
 Alakítsa ki a tanulókban a nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságot a
komplexitásból adódóan a társművészetek iránti érzékenységet.
 Ösztönözze a tanulókat a rendszeres társasági és színházi táncesemények
látogatására.
 Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét,
az ízlését és fogékonyságát általában a művészetek, különösen az
előadóművészetek iránt.

11. ÉVFOLYAM
A tantárgy tartalma:
I. A tánctörténet alapfogalmai.
 Mozgás, mozdulat és tánc.
 A mindennapi és a művészi mozgás összefüggései /4 óra/
II. A tánctörténet tárgya, forrásai, a tánc és társművészetek /4 óra/
III. Tánc és rítus /4 óra/
 a tánc mágikus eredete.
 az őskori szertartások szintetikus jellege, az ősi táncműfajok.
 műelemzés, a rítusok megjelenése a XX. század színpadi táncművészetében.
Témazáró /2 óra/
IV. A tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai /8 óra/
 A tánc szerepe és fejlődése a nagy ókori társadalmakban.
 Az egyiptomi vallás és a kultuszok
 India "klasszikus" táncművészete
 Kína és Japán tánc és színházi kultúrájának kapcsolata
 Antik görögség vallási és világi tánckultúrája
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A római birodalom pantomimművészete
Műelemzés: indiai és/vagy görög táncok megjelenése a XX. század színpadi
táncművészetében /4 óra /
Témazáró /2 óra/
V. A tánc szakrális és világi funkcióinak elválása a középkorban. /2 óra/
 A középkor tánckultúrája
 Műelemzés: Passió, vagy haláltánc a XX. század színpadi táncművészetében /2
óra/
VI. A színpadi tánc kialakulásának előzményei a reneszánszban /4 óra/
 A reneszánsz és a barokk tánckultúrája
 Az első táncmesterek és az első tánc tankönyvek
 A danza és a ballo elkülönülése
 Az itáliai reneszánsz ünnepségek főbb műfajai
Témazáró /2 óra/
VII. A francia barokk udvari reprezentációja /6 óra/
 Udvari balett (ballett de cour)
 Az udvari balett műfaj virágzásának egy évszázada
 A Királyi Táncakadémia
 A táncjelírás kezdetei
Témazáró /2 óra/
VIII. A tánc a nyilvános színházakban /14 óra/
1./ A rokokó előadó művészete /2 óra/
 Az első nagy balerinák
 Az első nagy férfi táncos generáció
2./ A felvilágosodás táncesztétikája: Noverre levelei /4 óra/
3./ A ballet d'action megszületése: Noverre műfaji újításai /2 óra/
4./ A preromantika /2 óra/
 Vigano és a choreodramma
 Stíluselemzés: a barokk udvari táncok rekonstrukciói, a barokk és a rokokó balett
rekonstrukciói /2 óra /
Témazáró /2 óra/



12. ÉVFOLYAM
A tantárgy tartalma:
I. A romantikus balettművészet Nyugat-Európában /6 óra/
 A romantikus stílus főbb jegyei a balettművészetben /Franciaországban és
Dániában/
 A klasszikus balett-technika kialakulása /spicctechnika és karaktertánc/
 A balerinaharc: Marie Taglioni és Fanny Ellsler
 Műelemzés: A szilfid, Giselle, Grand Pas de Quatre /4 óra/
Témazáró /2 óra/
II. Az orosz balett-klasszicizmus /4 óra/
 A nyugati romantikus balett hanyatlása
 Nyugat-európai művészek feltűnése Oroszországban
 Az orosz balettoktatás kezdetei a XVIII. Századtól
 Marius Petipa és Lev Ivanov munkássága
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 Műelemzés: Csipkerózsika, A hattyúk tava
Témazáró /2 óra/
III. A XIX. századi magyar táncművészet története /2 óra/
IV. Megújulás a XX. században /4 óra /
 Az avantgarde jelentkezése a táncművészetben
 A Gyagilev együttes, Fokin reformjai, Nizsinszkij és Balanchine újításai
 Kurt Jooss munkássága
 Nagy balett együttesek és a táncszínház
 Maurice Béjart
 A magyar táncművészet
 Műelemzés: Petruska, Apolló. A zöld asztal, 1789 et nous. /4 óra/
Témazáró /2 óra/
A tantárgy tanításának módszere: a témák feldolgozása tanári irányítással történik, a
koreográfiák videón történő megtekintésével párhuzamosan. Közös munkára a műelemzések
nyújtanak lehetőséget.
Debrecen 2004. szeptember 1.
Sólymos József
munkaközösség vezető

JAVASOLT TANKÖNYVEK LISTÁJA A TÁRGY
TANULÁSÁHOZ
Martin György:
Lányi-Martin-Pesovár:

A magyar körtánc és európai rokonsága
A körverbunk
Magyar néprajz VI-VII.
Sólymos József:
Tánctörténet
(A
modern-kortárs
és
a
társastánchoz is)
Fuchs Lívia:
Fejezetek a modern tánc történetéből
Gertrude Krombholz- Társastáncok
Astrid Leis-Haase:
Alex Moore:
Társastánc
Dienes Gedeon:
Modern tánc a XX. század első felében
Galavics Géza:
Művészettörténet, tánctörténet 1750-1820 között
Kaán Zsuzsa:
Egyetemes tánctörténet I.
Lukianos:
Beszélgetés a táncról
Noverre J Georges:
Levelek a táncról és a balettokról
Vitányi Iván:
A tánc
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MODERN-KORTÁRS TÁNC
Helyi tanterve
A tantárgy óraszámai:
9. évfolyamon heti 2 óra (70 óra/év)
10. évfolyamon heti 4 óra (140 óra/év)
11. évfolyamon heti 2 óra (70 óra/év)
12. évfolyamon heti 2 óra (70 óra/év)
KÖVETELMÉNYEK:
A XX. században megújult a táncművészet. E megújulási folyamat „szabad tánc" néven vett
lendületet a század elején, legkiemelkedőbb képviselője Isadora Duncan. A század közepén
Európában a „kifejező tánc" (Mary Wigman, Kurt Jooss), Amerikában a „modern tánc"
(Martha Graham, Jose Limón) forradalmasította a színpadi táncművészetet és a táncművészeti
képzést. A „kortárs tánc" kifejezés a 60-as évek óta elsősorban Németországban
(Zeitbenössicher Tanz), Franciaországban (Danse contemporaine) és az Egyesült Államokban
(Contmporary dance) kialakult táncművészeti és pedagógiai irányzatot jelöl.
A tantárgy célja:
Ismertesse meg a tanulóval:






a modern-kortárstáncművészet főbb irányzatait
az irányzatok főbb technikai alapelemeit
a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit
a mozgáselemek meghatározott szabályait
a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait

Fejlessze a tanuló











testtechnikai adottságait
mozgásmemóriáját
koncentrálóképességét
muzikalitását
kreativitását
tér- és formaérzékét
előadói készségét
személyiségét
kapcsolatteremtő képességét
előadóművészetek iránti érzékenységét

Alakítsa ki a tanulóban:






a modern-kortárstáncművészetek iránti nyitottságot
a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát
a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát
a rendszeres munka igényét
az önálló gondolkodás igényét
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Ösztönözze a tanulót





a tánc- és színházi események látogatására
az igényes munkára
az érzelmi nyitottságra
az egészséges életmódra

Adjon teret a tanuló:



fantáziájának kibontakozására
a kreativitás bátor megnyilvánulására

Irányítsa a tanulót:




szakirányú továbbtanulásra
továbbképző programok folytatására
az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

A program összeállításánál alapul vett, felhasznált technikák:
Graham-technika - mely a klasszikus balettől eltérő, elsőként megjelenő letisztult modern
tánctechnika, amelynél a mozgás indítója a test központja. Ez az elv beépült az összes
modern, és számos posztmodern technikába. A tanítás és gyakorlás során elengedhetetlen
még a talajjal való kapcsolat, a törzs használatának, a tér diagonális használatának
hangsúlyozása. A tanulók megismerkednek a speciális gyakorlatokkal, ezek kombinációival, a
technika előadásának követelményeivel. Mindezek megértéséhez szükséges annak
kialakulásával, gondolati hátterével is foglalkozni a gyakorlati órába beépítve.
Limón-technika - mely a Graham-technika alapgyakorlatai során elsajátított testhasználatra
épül, játék a testtel és gravitációval. A növendékek érintőlegesen már kapcsolatba kerülnek a
technikával a gravitáció adta mozgáslehetőségek további feltárásával a negyedik félév során,
majd ötödik, hatodik félévben választható szakköri keretek között tanulják.
Kortárstánc - a tanulók megismerhetik a test használatának újabb lehetőségeit, a tér, ritmika,
dinamika összefüggéseit, önismeret és kapcsolatteremtés magasabb fokú technikáit. Teret
kapnak kreativitásuk kibontakozásához, az önálló gondolkodásmód megnyilvánulásához,
további fejlődéséhez. Ennek érdekében szervesen épül be anyagába a kontakttánc,
improvizáció és kisebb mértékben a kompozíció.
Kontakt-technika (kontakttánc) - mely ez esetben a kortárs tánc kiegészítőjeként, annak
részeként jelenik meg a tananyagban. Általa a tanulók megismerik a két test közötti
érintkezési/kontaktpontok változása okozta mozdulatokat, gurulásokat, a térhasználat 360°-os
terjedelmét, a test energiáinak kihasználását, a váratlan helyzetek megoldási képességét,
valamint a belső mozgások érzékelésének képességét. Lehetőséget ad a kapcsolatteremtés
különböző formáinak gyakorlására, elsajátítására.
Improvizáció - szorosan kapcsolódik a többi technikához (főként kontakttánc), ez esetben a
kortárstánc anyagába épül be, annak kiegészítőjeként. Az improvizáció nemcsak készség,
tudásanyagra is épülő ismeret, mely felhasználja az addig megélt összes tapasztalatot. Általa a
tanulók megtanulják gátlásaik leküzdésével a szabad improvizációt, rögtönzött mozdulataik
révén egyéniségük, önálló gondolataik felvállalását.
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9. ÉVFOLYAM
Graham-technika alapjai
A tanuló ismerje:






testrészeinek irányított mozgáslehetőségeit
a test térben való lehetőségeit
a tanult technika alapelemeit, speciális mozgásanyagát
a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait
rövid elméleti és történeti hátterét, mely ismeret elengedhetetlenül fontos a
technikai jellemzők megértéséhez /35 óra /

A tanuló legyen képes:






tudatos izommunkára, izomtevékenységre
összerendezett, tudatos, harmonikus mozgásra
a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre
a tanult technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt kombinációk
megtanulására
azok önálló és csoportos lényegi vonásokat kiemelő bemutatására /35 óra/

10. ÉVFOLYAM
Graham-technika elmélyültebb gyakorlása, a gravitáció adta mozgáslehetőségek további
felfedezésére, mely során megemlítjük a Limón-technika adta lehetőségeket, mely előkészíti a
11. évfolyam anyagát.
A tanuló ismerje:





az testrészeinek irányított mozgását
az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát
a Graham-technika jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét
a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait /70 óra/

Legyen képes:




gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére
azok kombinálására
a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy etüd
bemutatására önállóan és csoportban /70 óra/
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11. ÉVFOLYAM
Limón-technika alapjainak elsajátítása.
A tanuló ismerje:







a testrészeinek irányított mozgását
az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát
a tanult technika jellegzetességeit, alapelemeit, gyakorlatait
jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségét
a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait
a Limón-technika rövid elméleti és történeti hátterét, mely segít megérteni a technikai
sajátosságokat /35 óra/

Legyen képes:






a gördülékeny, puha izomtónus használatra
gravitáció adta mozgásminőségek használatára
gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére
azok kombinálására
a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy etüd
bemutatására önállóan és csoportban /35 óra/

12. ÉVFOLYAM
Kortárstánc, kiegészítésként Kontakttánc, Improvizáció, Kompozíció anyagát használja, azok
lényegi elemeit, melyek a kortárs táncművészetben sok esetben elválaszthatatlanok egymástól
és szervesen fonódnak egymásba.
A tanuló ismerje:







testrészeinek irányított mozgáslehetőségeit
a test térben való mozgáslehetőségeit
a tanult technika mozgásanyagát, alapelemeit, gyakorlatait
improvizációs és kombinációs lehetőségeit
a forma, tér, idő, dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait
alapvető kapcsolatteremtő formákat /20 óra /

Legyen képes:





a gördülékeny és puha izomtónus és „föld" használatra
a tanult mozgásanyag gyakorlatsorokba foglalt bemutatására
kombinációk használatára
kreativitásának, improvizációs készségének kibontakozására önállóan, társsal,
csoportban
 a tér, ritmika, dinamika tudatos használatára
 a csoportos munkában való aktív, kreatív, felszabadult kapcsolatteremtő
közreműködésre /20 óra/
Az előző években tanult technikák ismétlése, gyakorlása, felkészülés az érettségire /30 óra/
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TANANYAG
Első félév első negyedév
Anyaga az általános mozgáskészség fejlesztésén túl a Graham-technika alapjait képező, s azt
a többitől megkülönböztető mozgáselvek, alapelemek és alapsorozatok megtanítására
összpontosul.
Talajgyakorlatok






bounces: a törzset és medenceízületeket fokozatosan bemelegítő rugózó
gerincmozgások ülő helyzetekben
breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába - alapforma
spirális mozgás előkészítése a gerincben: a spirális mozgások alapja a
gerincforgatás, mely előkészíti a talajról fölemelkedés, s oda visszaereszkedés
technikáját olyan izommunkával, mely a gravitációt „könnyen kezelhetővé" teszi
contraction-release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja: az ehhez
szükséges beidegzések gyakorlása - alapforma
IV. pozíció megéreztetése

Álló középgyakorlatok






plie: az emelkedés, ereszkedés és az ugrások előkészítésére szolgáló sorozatok pozícióban,
plie-kontraction-release: ezeket kezdettől a központtal való indítás rendszerébe
beépítve - II., I. pozícióban
releve
brushes: a lábfő, boka és térd bemelegítését célzó gyakorlatsorral
a lábak combtőből való mozgatása, emelések, lendítések

Diagonális: térben haladó gyakorlatok


walks: Diagonális lépés-, járás-, futásgyakorlatok - graham walk: frontális

Ugrások



ugrások: két lábról két lábra helyben
skip: ugrások egyik lábról a másikra, haladással

Első félév második negyedév
Anyaga az általános mozgáskészség fejlesztésén túl a Graham-technika alapjait képező, s a
többitől megkülönböztető mozgáselvek alapelemek és alapsorozatok megtanítására
összpontosul az első negyedév folytatásaként.
Talajgyakorlatok




breathing cross, side opening
deep contraction alaphelyzetekben
IV. pozíció spirál

Álló középgyakorlatok




plie IV.,V. pozícióban
deep contraction II., I. pozícióban
pitch
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tilt helyzetek

Diagonális: térben haladó gyakorlatok




graham walk spirális
deep walk
triplets: ritmizált lépésgyakorlatok, hármas lépések

Ugrások


skip spirállal

Második félév harmadik negyedév
Anyaga szervesen épül az első félév anyagára, annak folytatásaként kíván tovább haladni a
Graham-technika anyagát alapul véve.
Talajgyakorlatok




breathing in spiral
spirális elfordulás
contraction-spiral release

Álló középgyakorlatok





pliében contraction-release IV. és V. pozícióban
brushes spirál használatával
nagy kilendülések
testsúly eltolással, elbillentéssel foglalkozó gyakorlatok, mely során a gravitáció
felhasználásával és leküzdésével, a lendület felhasználásával és fékezésével
ismerkedik a növendék - weight shift, suspension

Diagonális: haladó gyakorlatok



deep walk irányváltásokkal
walks and triplets

Ugrások


egy lábról azonos lábra történő ugrások

Második félév negyedik negyedév
Talajgyakorlatok



spirál-contraction-spirál release sorozatok
contraction és spirál kombinációk ötvözése

Álló középgyakorlatok



spiral alkalmazása plie-s kombinációban
láblendítések, suspension fordulatokkal

Diagonális: haladó gyakorlatok



deep walk 1/2 fordulattal
lépésminőségek kombinálása
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Ugrások



ugrások spirális helyzettel a levegőben
ugrások contraction alkalmazásával a levegőben

Harmadik félév ötödik negyedév
Talajgyakorlatok



az első négy negyedév elemeinek ismétlése
IV. pozíció spiral - contraction

Álló középgyakorlatok



álló gyakorlatok elmozdítása térben
különböző mozgásminőségek, eltérő dinamikájú mozgások kombinálása

Diagonális - haladó gyakorlatok


walks and triplets teljes fordulatokkal

Ugrások


ugrások fél fordulattal helyben és haladással

Harmadik félév hatodik negyedév
Talajgyakorlatok






fold pozíció spiral - contraction
talajról feltolás, fellökés használata
laterális elmozdulások (fordulás, vetődés)
back falt
fel/leereszkedés talajról/talajra

Diagonális: haladó gyakorlatok


walks fordulattal, összetettebb térformákban

Ugrások


walks and triplets kombinálása ugrásokkal

Negyedik félév hetedik negyedév
Talajgyakorlatok


a hatodik negyedév anyagának gyakorlása különböző kombinációkban

Álló középgyakorlatok


az eddig elsajátított technikai elemekből építkező gyakorlatok kombinálása

Diagonális: haladó gyakorlatok



walks egynél több fordulattal, összetettebb térforma használatával
triplets kombinálása forgással, ugrással, magas láblendítéssel, suspension
használatával
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Ugrás


nagy ugrások pitch, tilt és contraction helyzetekben

Negyedik félév nyolcadik negyedév
A negyedév során új elem nem kerül a tananyagba, mely lehetőséget teremt a gyakorlásra, az
esetleges elmaradás pótlására. Az adott gyakorlatokon túl lehetőséget kell teremteni a diákok
önálló ötleteinek, elképzeléseinek megnyilvánulására kompozíciós munka kialakításával,
mely történhet az óra utolsó szakaszában. Alapként az előző hét negyedév anyaga szolgál képet ad a növendékek által elsajátított tudás szintjéről, milyen mértékben érzik az addig
tanult technika jellemzőit és mennyire képesek azt saját adottságaik, tudásszintjük szerint
alkalmazni.
Lehetőség nyílik - az osztály összetételétől függően - egy vagy két etűd elkészítésére és
betanulására, melyet egyedül, meghatározott számú csoportban (két-három fős) vagy nagy
csoportban mutathatnak be a növendékek (fontos a társak érzékelése a térben, az
alkalmazkodni tudás, pontosság betartása, valamint az egyéni megmérettetés lehetősége). E
mellett teret engedhetünk önálló kezdeményezésnek, saját kompozíció, kisebb koreográfia
létrehozására egyénileg vagy csoportos munkával.
Ötödik és hatodik félév.
Anyaga az általános mozgáskészség fejlesztésén túl a Limón-technika alapjait képező és a
többi modern tánc technikáktól eltérő alap mozgáselvek megtanítása, mely szervesen épül az
első négy negyedév anyagára.
Talajgyakorlatok
Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok:
A test terheletlen állapotban történő koordinált és izolált mozgatása, a test puha izomtónusban
tartása mellett:
 a gerinc izolált mozgásának alapjai
 fej, kar, és láb izolált mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása, egyes részeket
kötve egymás után
 folyamatos gördülések elsajátítása fekvőhelyzetből előre, fölfelé és vissza a
kiinduló helyzetbe
 mellkas emelés elsajátítása fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd ülésig
 ülőhelyzetig való eljutás
Ülőhelyzetben végzett gyakorlatok:
 láb pozíciók - támaszkodva a Graham-technika alapjait képező ülőpozíciókra, és
karpozíciók, használatuk összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő
mozgatásával rugók, gördülések által előre, oldal irányban, második negyedévtől a
Graham-technikából ismert spirális helyzeteket is.
 fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása, gyakoroltatása, majd
összekötése
 a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által
(szukcesszió) előre, majd oldal irányban, később összekötve különböző alap láb és
karpozíciók használatával
 esés, súly megéreztetése - gravitáció használata kisebb-nagyobb és teljes
zuhanások által (fej, kar, láb, mellkasig, központig történő valamint csípőízületet
használva törzszuhanások)
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Átvezető gyakorlatok
 guggoló helyzet használatával (láb és csípő ízületeinek bemelegítése terheléssel,
először kéz segítségével)
 az álló gyakorlatok előkészítésére különböző szinteket (fekvés, ülés, térdelés,
guggolás, állás) használó kombinált gyakorlat
Álló középgyakorlatok
 alaptartás aligment megéreztetése
 alap láb pozíciók használata és váltogatása rotációs gyakorlatokon keresztül
 kar izolált mozgatása a stílus jellegzetes alapmotívumainak használatával (pl.
legyezőszerű ujjak)
 rotáció kiemelése kar és láb izolált mozgásai és a pontos pozíciók elsajátítása által
 gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által előre, és oldalhelyzetekbe
 gerinc gördítések minden mélységet használva, a mellkas emelésen keresztül való
továbbhaladások gyakoroltatásával a stílusra jellemző karmunka segítségével
parallel II., en dehors I. és II. pozícióban
 plie és releve használata lényegének kiemelésével
 demi- és grand pliék különféle dinamikai váltásokkal és irányváltásokkal, ismert
lábpozíciók használatával
 oppozíció megértetése, elsajátíttatása
 kitartás megéreztetése és gyakoroltatása
 suspension elsajátítása, gyakorlása
 kisebb és központig történő zuhanások gyakoroltatása, elsajátítása különböző
pozíciókat és a „pliét" használva (csípőszéles paralell, en dehors I. és II.
pozíciókban előre, majd oldalra)
 törzs zuhanások és lendítések gyakoroltatása ropd de jambe és tombe
gyakorlatokkal összekötve
 felsőtest körkörös irányban történő folyamatos vezetése függőlegesen, majd
mellkas emelésen keresztül különböző lábpozíciókat használva (parallel I. és II.)
 lendülések előre pliében rugóval és rugó nélkül, karlendítéssel együtt különböző
gerinc szakaszokig valamint visszalendülések a kiinduló helyzetig (suspension és
oppozíció használatának kiemelése)
 láblendítések elöl, oldalt, hátul, attitude helyzetig különböző irányokba történő
fordulatokkal és forgásokkal, balance, off balance
Térben haladó gyakorlatok
 siklás: a testközpont folyamatos mozgására való figyelemfelhívás
 folyamatos haladás irány és dinamikai váltásokkal
 kis ugrások előre haladó sikló lépésekkel
 láb lengetések és abból történő előre haladás
 kis ugrások összekötése egyszerűbb felsőtest használattal helyben és haladással
 a stílusra jellemző nagy ugrások elsajátítása
Hetedik és nyolcadik félév
Anyaga szervesen épül az első és második év tapasztalataira.
Kortárstánc óra felépítése:
 kortárstánctréning és kontakttánc alapjai
 kreatív munka: improvizáció, kompozíció (kiegészítésként jelentkező lehetőség,
mellyel szabadon élhet az óravezető szaktanár).
Feladatok:
 mozgás szótár bővítése
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technikai elemek ismétlése, gyakorlása, újak elsajátítása
partnermunka megismerése
társ súlyának megismerése, részleges vagy teljes átvétele
bizalom kiépítése társsal szemben
vezetett improvizációs gyakorlatok
saját ösztönös mozgások megismerése
a kortárs-táncművészet történeti és gondolati hátterét röviden ismertetni

Kortárstánc tréning:
Általános szempontok
Talajjal való aktív kapcsolat, test készenléti állapotának léte, testközpont szerepe,
izomtónusok különbözősége, légzés szerepe.
Az I. és II. rész gyakorlataiban lehet átfedés, összevonás a csoport összetételétől,
rátermettségétől és az adott anyagtól függően.
I. rész: A következő gyakorlatokat tartalmazza önállóan vagy kombinációba foglaltan:









Gerincmozgató fekvő gyakorlatok
Testpozíciók bejárása
A törzs mozgáslehetőségeinek megtapasztalása
A láb ízületeinek mozgásai
A törzs és láb mozgásait kombináló gyakorlatok
Adagio
Ugrásgyakorlatok
Forgásgyakorlatok

II. rész: egyéni gyakorlatok, párokban végzendő gyakorlatok talajon, középhelyzetekben,
állásban, melyek lehetnek kötött és improvizatív formában.









kapcsolat a talajjal, saját súly átadása
a talajból vett energia felhasználása a következő mozdulathoz
gurulások különböző formái, átgurulások
támaszok és mozgások támaszban
dőlések, séta, futás földi helyzetekbe érkezésekkel
alap pozíciók a társnak felület adásra
társnak saját súly átadása.
egyensúlyi helyzetek felvétele

III. rész: kreatív gyakorlatok
 Improvizáció
 Vezetett formában, kötött feladattal, egyénileg, párokban, majd adott csoportban.
 Kontakt improvizáció
 Forma és tér
 Idő
 Dinamika
 Téma és variáció
Kompozíciós feladatok kiegészítésként jelennek meg, az improvizáció érintett témáira
épülnek, a feladatok mennyisége és milyensége függ a csoport összetételétől,
felkészültségüktől, érdeklődésüktől.
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TÁRSAS TÁNC
Helyi tanterve
A társastánc célja és feladata:
Ismertesse meg a tanulóval
 a társastáncok eredetét, származási helyét,
 zene, ritmus különbségeket,
 tánctartásokat,
 a táncok technikai különbségeit,
 irány és térbeli helyzeteket, pozíció különbségeket,
 a helyes testtartást.
Fejlessze a tanuló
 ritmus érzékét,
 egyensúly érzékét, tér és formaérzékét, koncentráló képességét.
 Irányítsa a tanulót
 szakirányú továbbtanulásra,
 továbbképző programok folytatására,
 Az amatőr és a verseny táncéletbe való bekapcsolódásra.
TANANYAG
Első évfolyam:
heti 1 óra, 35 óra/év
Elmélet:




Latin-amerikai táncok származása, technikai megoldások, zene és ritmus,
tánctartások, mozgásirányok, pozíciók.
Cha-cha-cha származása, technikai megoldások, zene és ritmus, lábfej,
csípőmozgás, mozgásirányok, pozíciók.
Standard táncok származása, technikai megoldások, zene és ritmus, tánctartások,
mozgásirányok, pozíciók.

Gyakorlat:
 Samba: basic, natural turn, walks, corta jaca.
 Cha-cha-cha: basic, New york, hand to hand, alemana, time step.
 Mambo: basic, natural turn, alemana spirál, corta jaca.
 Rocky: basic, kifordulás, visszafordulás, american spin, bump, double reverse
spin.
A társastánc figura nevek elnevezései külön mellékletben.
Második évfolyam:
heti 2 óra, 70 óra/év
Elmélet:



Samba származása, technikai megoldások, zene és ritmus, tánctartások,
mozgásirányok.
Angolkeringő származása, technikai megoldások, zene és ritmus, tánctartások,
mozgásirányok.
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Tango származása, technikai megoldások, zene és ritmus, tánctartások,
mozgásirányok.
Rumba származása, technikai megoldások, zene és ritmus, tánctartások,
mozgásirányok.

Gyakorlat:
 Samba, angolkeringő, tango, rumba figurák tanulása.
Harmadik évfolyam:
heti 3 óra, 105 óra/év.
Elmélet:





Bécsi keringő származása, technikai megoldások, zene és ritmus,
mozgásirányok.
Paso doble származása, technikai megoldások, zene és ritmus,
mozgásirányok.
Slow-fox származása, technikai megoldások, zene és ritmus,
mozgásirányok.
Jive származása, technikai megoldások, zene és ritmus,
mozgásirányok.

tánctartások,
tánctartások,
tánctartások,
tánctartások,

Gyakorlat:
 Bécsi keringő, paso,doble, slowfox, Jive figurák tanulása.
Negyedik évfolyam:
heti 2 óra, 70 óra/év.
Elmélet:



Quick step származása, technikai megoldások, zene és ritmus, tánctartások,
mozgásirányok.
Az előző évfolyamok elméleti anyagának ismétlése. Rendszerezés.

Gyakorlat:
 Quick step figuráinak tanulása.
 Az előző évfolyamok gyakorlati anyagának ismétlése. Gyakorlás.
STANDARD TÁNCOK
Figurák elnevezése:
a.) ANGOL KERINGŐ:
 Closed Changes Natural Turn
Feverse Turn Natural Spin Turn
 Whisk
 Chassé from PP Hesitation
Change
 Basic Weave
 Double Reverse Spin
 Progressive Chassé to Right
b.) TANGÓ:
 Walk on LF, RF Progressive
Side Step
 Progressive
Link
Closed
Promenade Rock Turn





Open Reverse Turn Lady
Outside (Closed, or Open
Finish) Back Corté
Open
Promenade
Outside
Swiveis Four Step
Brush Tap

c.) QUICK STEP:
 Quarter Turn to Right
 Natural Turn
 Natural Turn with Hesitation
Natural Pivot Turn
 Natural Spin Turn
 Progresseive Chassé
 Chassé Reverse Turn
 Forward Lock
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Back Lock
Progressive Chassé to Right
Running Finish
Natural Turn and Back Lock
Double Reverse Spin

d.) SLOW FOX
 Feather Step (és a leírt
valamennyi típusa)
 Three Step
 Natural Turn
 Reverse Turn (incorporated
Feather Finish)









Closed Impetus and Feather
Finish
Natural Weave Change of
Direction
Basic Weave Closed Telemark
Open Telemark and Feather
Ending
Top Spin
Open Telemark, Natural Turn,
Outside Swivel and Feather
Ending
Open Impetus Weave from PP
Reverse Wave

LATIN AMERIKAI TÁNCOK
Figurák elnevezése:
a.) CHA CHA CHA:
Basic (Closed*, Side, In Place)
Open Hip Twist Spiral
Open Basic
Time step*
Solo Spot Turns: to Left#, to Right $
Undern Arm Turns: to Right #, to Left $
New Yorks: Check from OCPP $, Check
from OPP
Hand to Hand $# (Three Cha Cha Cha-val
is)
Fan*
Alemana: Finish A #, Finish B (From Fan
Pos., from Open Facing Pos.)
Hockey Stic #
Natural Top: Finish A, Finish B
Opening Out to Right
Closed(d)Hip Twist # (basic, Advenced)
Open Hip Twist
Cuban Breaks: (in Open Pos; in OCPP;
Split Cub an Breaks (in OCPP; From
OCPP and OPP; fromOPP and OCPP)
Three Cha Cha Cha's (Fwd, Bwd, CPP,PP)
Shoulder to Shoulder
Turkish Towel*
Spiral
Rope Spinning
Close Hip Twist Spiral
b.) RUMBA: Basic Movement
Alternative, Basic Movement
Walks (Fwd; Bwd; Fwd in Shadow
Pos.=Kiki Walk
Solo Spot Turns: to Left to Right $

Under Arm Turris: to Right #;; to Left $
New Yorks: Check from OCPP $; Check
from OPP Hand to Hand #$
Alemanna (from Fan Pos; from Open
Facing, Pos:9 Fan
Hockey Stic
Natural Top (incl. Lady's Turr to Left)
Natural Opening Out to Right
Advented Opening Out Movement
Aida (Fallaway)
Close(d) Hip Twist # (Basic, Advanced)
Open Hip Twist#
Spiral: Finished in Open Pos; Finished in
Fan Pos. #
Ropé Spinning
(Syncopated)Cuban Rocks (FWd, Bwd and
Side) Cucarachas
Shoulder to Shoulder (opera or Closed)
c.) JIVE Basic in Place (1, or 2 Chasses)
Basic in Fallaway
Change of Place R to L (also with Doublc
Spin) Change of Place L to R (also
Overturned)
Link (Rock and Link; 1 or 2 Chasses)
Whip
Throwaway Whip Curly Whip
Double Cross Whip
Promenade Walks (Slow an Quick)
American Spin
Fallaway Throwaway (also Overturned)
Windmill
Spanish Arms
Stop and Go
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Rolling off the Arm Chicken Walks
Change of Hands Behind Back
d.) SAMBA: Basic Movement
Natural
Reverse
Side
Progressive Basic Movernent
Whisks to L and R
Reverse Turn
Natural Roll
Corta Jaca
Plait
Methods of Changing Feet
Satuba Walks
Stationary
Promenade
Side Rocks
Close(dd)
Open Backward
Botafogos
Forward (Travelling)
PP to CPP (Promenade)
Shadow
Contra
Same Foot
Shadow Position on Same Foot
Voltas
Simple Volta to R or L
Criss Cross
Travell ing Voltas to R or L
Maypole
Volta Spot Turn for Lady to R or L
Continuous Volta Spot Turn to R or L
Solo Volta Spot Turns to R or L
Circular Voltas to R and L
Roundabout
Voltas in Shadow Pos on Same Foot
(Travelling, to R)
e.) CHA CHA CHA:
Cross Basic*# (also with Lady's Solo
Turn) Methods Of Changing Feet (Foot
Changes) Cuban Breaks in Shadow Pos.on
Same Foot Reverse Top
Opening Out from Reverse Top

Sweetheart
Follow My Leader
Curl
f.) RUMBA
Reverse Top
Opening, Out from Reverse Top
Sliding Doors
Curl
Three Alemarias
Continuous Hip Twist
Fencing (also with Spot Turn- or Spin
Ending)
Three Threes (Finished in Closed Facingor Open- or Fan Pos.) Side Steps and
Cucarachas
g.) JIVE
Reverse Whip
Advanced Link (Break)
Ball-Change (With Flick or Hesitation)
Simple Spin
Toe Heel Swivels (Slow and Quick) Flicks
into Break
Left Shoulder Shove (Hip Bump)
h.) PASO DOBLE: Basic Movement
Sur Place
Appel
Chasses to R and L (with or without
Elevation) Attack
Huit (Cape)
Promenade to Counter Promenade
Promenade Promenade Close
Sixteen
Grand Circle Twists
La Passe
Banderillas
Ecart (fallaway Whisk)
Fallaway Reverse
Open Telemark
Chasse Cape
Travelling Spins From PP
Travelling Spins from CPP
Promenade Link
Twist Turn
Spanicsh Line, from OPP or OCPP
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KLASSZIKUS BALETT
Helyi tanterve
Készítette: Laczó Zsuzsa
A tánc minden estében mozgásközpontú. Az alábbi jellemzője a balett elemeinek a tanulók
saját tevékenységükön való megtapasztalása valamint a gyakorlatok neveinek megtanulása.
Ezzel egy időben a balett elemek zenei és térbeli beosztásának ismertetése.
Cél:
A tánc, mint tantárgy nyújtson lehetőséget:
 a mozgásban fellelhető öröm, s az ezzel járó szabadságélmény megtapasztalására,
 a ritmus mozgásbeli megjelenítésére, illetve a mozgás adott ritmushoz igazítására,
 a balett stílusának átvételére,
 a táncot felépítő technikai elemek elsajátítása és a gyakorlatok koreográfiákban
illetve improvizációk során történő felhasználására,
 a klasszikus balett olyan fokú elsajátítására, hogy a tanulók a gimnáziumi éveik
után sikerrel pályázhassanak felsőfokú táncművészeti intézményekbe.
Eszköz:
Jól szolgálhatják a munkát a következők:
 balett szőnyeg
 balett rúd
 nagyméretű tükör,
 kazettás magnó
 öltözék: lányoknak dressz, harisnya, balett papucs (tornapapucs); fiúknak póló,
sztreccsnadrág, balett papucs.
Értékelés:
A balett tantárgy esetében mindenképpen a tanulók kezdeti adottságaiból és az ezekhez
viszonyított fejlődésből kell kiindulni az értékelés során. A tanár visszajelzései segítik a
gyakorlatok elmélyítését, valamint rámutatnak az előforduló hibákra - ezáltal lehetőséget
nyílik az azonnali korrigálásra - továbbá támpontot jelentenek a tanuló által elért szintet
illetően. Minthogy a tánc jellegéből fakadóan a számszerű értékelés csak igen korlátozott
visszajelzéssel szolgálhat, a minősítés írásos formában is történhet.
A 72 óra anyaga:
1. kar-, és lábpozíciók,
2. rúdgyakorlatok,
3. középgyakorlatok,
4. kis ugrások,
5. alapforgások
6. valamint ezek ismétlése és kisebb koreográfiák elsajátítása.
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Kar- és lábpozíciók:
4 óra. A klasszikus balett helyes testtartásának elsajátítása. A 4 alap lábpozíció valamint az
ehhez tartozó kéztartások és a port de bras-k megtanulása, zenei beosztása és térbeli
elhelyezése.
Rúdgyakorlatok:
16 óra. A megtanulandó rúdgyakorlatok:
 plié (demi plié, grand plié)
 battement tendu
 battement jeté
 ronde de jambe par terre
 fondu
 frappé
 addagio
 grand battement jeté
Elsajátítása a helyes testtartással egy időben, a gyakorlatok egymástól való
megkülönböztetése, a különböző gyakorlatnevek értelmezése. A lehetséges hibák átbeszélése
és azoknak javítása. 14 órában ezek megtanulása, a 9-10. órában pedig az összes eddig
tanultak ismétlése.
Középgyakorlatok:
20 óra. A középgyakorlatok a rúdgyakorlatok behozatala középre és azok térbeli elfordítása.
A gyakorlatok kis etűdökké való összefűzése. A helyes testtartás rögzítése és a hibák
kiküszöbölése. A félév során betanítandó koreográfia elkezdése.
Kis ugrások:
16 óra. Megtanulandó ugrások:
 sauté
 échappé
 changement
 assemblée
 jeté
 chicané
Az ugrások neveinek és értelmezésének megtanulása. A helyes lábmunka átbeszélése és a
lehetséges hibák kijavítása.
Alapforgások:
10 óra. Megtanulandó forgások:
 enchainé
 piqué
 pas de bourré
 dégagé
A forgások helyben és különböző irányokban történő megtanulása. A helyes fejmozgás
fontosságának tudatosítása és gyakorlása.
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Ismétlések:
6 óra. A félév során tanult rúd-, középgyakorlatok valamint ugrások, forgások ismétlése és a
tanult koreográfia minél pontosabb előadása.(Az óraszámok irányadók, függnek a tanulók
fizikai adottságaitól, és koncentrációs képességeitől.)
OKÉV Központi Főigazgatóság
Dr. Pósfai Péter Főigazgató Úr részére
1363 Budapest, Pf. 19.
Kérelem
Tisztelt Főigazgató Úr!
Iskolánkban a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskolában több mint 10
éves hagyománya van a művészeti képzésnek, ezen belül a tánc és mozgásművészet
képzésének.
Az iskola egyedi és speciális. Nem művészeti szakközépiskola. Ilyen Nyíregyházán és Pécsett
van. Iskolánk alapvetően gimnázium, ahol emelt óraszámban oktatnak képző és
táncművészeti tárgyakat.
Évről évre nagyobb az érdeklődés a táncos képzés iránt. Az elmúlt években átlagosan 150-en
jelentkeztek 30 helyre a továbbtanuláskor.
Sikerült stabil oktató gárdának összeállni a néptánc, a kortárs és modern tánc, valamint a
társastánc mozgásművészeti ágban. A táncpedagógusoknak megvan, illetve folyamatban van
a legmagasabb szakirányú táncpedagógusi végzettségük.
A balett alapozást a Debreceni Csokonai Színház balettmestere oktatja.
Egyre többen jönnek olyan céllal a tanszakra, hogy a későbbiekben a táncos pályát szeretnék
választani, akár mint pedagógus, akár mint előadóművész. Mind a szülők, mind a gyerekek
részéről egyre nagyobb az igény arra, hogy szeretnének választható tárgyként érettségizni a
tánc és mozgásművészet tantárgyból. 4 éven keresztül tanulják és úgy gondolják, hogy egy
érettségi felkészülés és sikeres vizsgázás egyrészt összefoglalná és deklarálná az eddig
megszerzett tudásukat, másrészt ezzel a rendszerezett tudásukkal nagy valószínűséggel
sikeresebben tudnának felvételizni, illetve továbbtanulni a profilba vágó felsőoktatási
intézményekben.
A "Tánc és mozgásművészet" kötelezően választható érettségi tantárggyal elsősorban az a
célunk, hogy a tánc legyen egyenrangú más választható érettségi készségtárgyakkal. Ha valaki
megfelelő óraszámban tanulja az éneket, vagy a rajzot, akadály nélkül érettségit tehet belőle.
Az első formában beadott akkreditációs kérelemre kapott szakértői javaslatokat figyelembe
véve, a megfelelő óraszámok és prioritások kialakításával adom be a felfüggesztési határidőn
(60 nap) belül. Mint a mellékletekből látszik a tánchoz kapcsolódó gyakorlati és elméleti
tárgyak óraszáma bőségesen megfelel az érettségi minimális 138 órás szintjének.
Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ez nem jelent automatikus felvételt a Magyar
Táncművészeti Főiskola adott szakjára. A sikeres felvételihez viszont jelentős tudás többletet
biztosít. Tudjuk, hogy ha egy tanuló történetesen énekből érettségizik, nem feltétlenül azon a
pályán akar tovább tanulni, de mivel megfelelő óraszámban tanulta szabadon választhatja. Ezt
a gondolatsort folytatva, ha valaki megfelelő óraszámban tanulta a tánc és mozgásművészet
megfelelő tantárgyait, ugyanúgy legyen joga ebből a készség tárgyból érettségi vizsgát tenni,
mint bármely más középiskolában, bármilyen más tanított készségtárgyból, függetlenül attól,
hogy mit szándékozik a későbbiekben tovább tanulni.

1192

Az OKÉV által szakértett és bírált anyagot a bírálat szempontjainak megfelelően pontról
pontra átdolgoztuk és korrigáltuk. Megállapítottuk a prioritásokat és a hangsúlyokat.
Elhagytunk kevésbé fontos tárgyakat, a meglévő tantárgyak óraszámát megemeltük.
Megtöltöttük használható tartalommal. A gyakorlatban tanult anyag mennyisége is jelentősen
bővült. A szakértői javaslatok alapján átdolgozott akkreditációs anyag ebben a formában a
kért változtatásoknak mindenben megfelel.
A kapott javaslatok értelmében ezennel ebben a formában nyújtom be a kérelmet a kért
mellékletek, engedélyek és szakértői vélemények csatolásával.

Mellékletek az akkreditációs kérelemhez:
 Fenntartói engedély szakértői véleménnyel
 Adatlap
 Óraháló
 Érettségi vázlatos és általános vizsgakövetelménye
 Érettségi elméleti tételsor 1-20-ig
 Érettségi gyakorlati tételsor 1-20-ig
 Helyi tanterv, tantárgyi program. Tanmenetek: Modern és kortárs tánc, társastánc,
néptánc, klasszikus balett, tánctörténet tantárgyakból.
 Javasolt tankönyvek listája a tárgy tanulásához
 Javítási-értékelési szempontrendszer, vizsgamodell, 1-1 elméleti és gyakorlati
mintatétellel
 A minőségbiztosítás megjelenítése a vizsgához
 A vizsga lebonyolításához szükséges sajátos feltételek, körülmények, eszközök
 2 db egymástól független az OKÉV országos listáján szereplő szakértő szakmai
szakértői véleménye.
 Fénymásolat az akkreditációs díj befizetéséről.
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KÖZLEMÉNYEK
Közlemény az akkreditált egyedi érettségi vizsgatantárgyak és vizsgakövételmények
megjelenéséről
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)
Kormányrendelet 6-7-8. §-ai alapján az OKÉV 2003 októberében a jelen jegyzékben szereplő
újabb egyedi érettségi vizsgatantárgyakat akkreditálta, amelyek a kérelmező középiskolák
érettségi vizsgáján legkorábban 2005-ben kerülhetnek bevezetésre.
Az OKÉV által akkreditált egyedi érettségi vizsgatantárgyak jegyzéke

1.

A tantárgy
típusa
Választható

Közismereti

2.
3.

4.

Mentálhigiéniai
ismeretek
Művészetek
története

5.

6.

7.
8.

9.

10.

A vizsgatantárgy
neve
Anyanyelvi
kommunikáció
Diakóniaápolástan
Folklórismeret

Szakmai
előkészítő

Táncés mozgásművészet
Vendéglátói
ismeretek
Zenei angol,
zene angolul

Gépírás és
információkezelés
Közlekedésépítő
alapismeretek

A kérelmező neve, címe
Eötvös József Gimnázium
6723 Szeged, Csongor tér 1.
Sylvester János Protestáns Gimnázium
1149 Budapest, Pillangó park 3-5.
Fóti Népművészeti Szakközépés Szakiskola
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
1192 Budapest, Gutenberg krt. 6.
Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasdi
Ferenc Gimnáziuma
1145 Budapest, Colombus u. 87.
Medgyessy Ferenc Gimnázium
és Művészeti Középiskola
4031 Debrecen, Angyalföld tér 2.
Szemere Bertalan 12 Évfolyamos Iskola
1054 Budapest, Szemere u. 3-5.
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános
Iskola, Gimnázium, Zeneiskola
és Zeneművészeti Szakközépiskola
6000 Kecskemét, Dózsa Gy. u. 56.
Komárom Város Kultsár István
Ügyvitel-Gazdasági Szakközépiskola
2900 Komárom, Klapka György u. 56.
Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola
1066 Budapest, Rippl-Rónai u. 26.

A vizsga
szintje
középszint

A vizsga formája
-

szóbeli

középszint

-

középszint

-

szóbeli,
gyakorlati
szóbeli

középszint

-

szóbeli

középszint

-

szóbeli

középszint

-

szóbeli,
gyakorlati

középszint

-

szóbeli

középszint

írásbeli

szóbeli

középszint

írásbeli

-

középszint

írásbeli

szóbeli

Pósfai Péter s. k.,
OKÉV főigazgató
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ADATLAP A TÁNC ÉS MOZGÁSMŰVÉSZET SZABADON VÁLASZTHATÓ
VIZSGATANTÁRGYHOZ

2003. január 30-ig az adatlap nem került fel az OKÉV honlapjára. Az OKÉV Központi
Főigazgatósága tanácsát megkérve és ajánlatára
100/1997. (VI. 13) számú Kormány rendelet érettségi vizsgaszabályzat
6-7-8 § rendelkezéseinek megfelelően készült el az adatlap
és a vizsgatárgy akkreditációs kérelme.
A vizsgatárgy akkreditációját kérő intézmény neve és címe:
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskola 4031 Debrecen, Angyalföld tér 2.
Tel: 06-52-413-326
Az intézményben a 2002-03. tanévben 103 beiratkozott tanuló 9-10-11-12. évfolyamon tanul
a Tánc és mozgásművészet tanszakon.
Évente nagyobb és nagyobb igény van a képzésre. Átlagosan 150 jelentkező van 30 helyre.
A művészeti középiskola képzőművészet, valamint tánc és mozgásművészet szakokkal
működik.
A tánc és mozgásművészet szak heti és éves óraszáma:
9. évfolyam
10. évfolyam
11 évfolyam
12. évfolyam

7 óra
8 óra
9 óra
9 óra

245 óra
280 óra
315 óra
315 óra
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TANTERVI HÁLÓ ÉS HETI ÓRASZÁM

Órakeret:

Évfolyam
Kortárs és modern tánc
Társas tánc
Néptánc
Klasszikus balett
Tánctörténet
Összesen

9. évf.
10. évf.
11. évf.
12. évf.

9.
2
1
2
2
X
7

10.
4
2
2
X
X
8

7 óra
8 óra
9 óra
9 óra

11.
2
3
2
X
2
9

12.
2
2
3
X
2
9

Összesen
350 óra
280 óra
315 óra
70 óra
140 óra

A klasszikus balett tantárgy a 9. évfolyamon szerepel alapozó tárgyként.
A tánctörténet elméleti tárgyként kerül a 11-12. évfolyam programjába megfelelő
óraszámban.
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MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLA
4031 Debrecen, Angyalfőid tér 2.
ÉRETTSÉGI VÁZLATOS ÉS ÁLTALÁNOS VIZSGAKÖVETELMÉNYE
A Tánc és mozgásművészet az érettségi vizsgán a 100/1997. (VI. 13.) Kormány rendelet
érettségi vizsgaszabályzatával összhangban, mint szabadon választható vizsgatantárgy
szerepel. 6.§ (9)2
A vizsga formája:
Középszinten: elméleti (szóbeli) és gyakorlati (bemutató)
A tánc és mozgásművészet érettségi vizsga célja:
Annak megállapítása, hogy a vizsgázó
 Ismeri-e a vizsgatárgy elméleti hátterét, elemzésének módszerét;
 Képes-e a kérdéseket értelmezni, értékelni, elemezni;
 Érti-e az alapfogalmakat, ismeri-e történeti kialakulásukat, mai értelmezésüket;
 Képes-e megkülönböztetni és stílusában hűen előadni a különböző táncfolyamatokat;
 Felismeri-e az egyes táncokra vonatkozó szabályokat;
 Ismeri-e az alapvető mozgásokat és azok variációs megoldási módjait;
A pedagógiai programban, helyi tantervben meghatározott követelményekre épülő és
akkreditált vizsgatárgy.
A (10) 4a./ bekezdés értelmében a középiskola helyi tantervében talátható általános
műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányokra felkészítő ismeretekre
épülő vizsgakövetelmény. (Magyar Táncművészeti Főiskola)
A képzés célja, hogy a négy év alatt átfogó ismereteket kapjon a tanuló a tantárgy elméleti és
gyakorlati részeiből. A tánc és mozgásművészettel kapcsolatos műveltsége érje el azt a
szintet, hogy biztonságosan vizsgázhasson és sikeres felvételi vizsgát tudjon tenni a
szakirányú főiskolai intézményben.
A 7.§ (1) bekezdés szerint az akkreditált vizsgatárgy középszintű. A akkreditált
követelményekben meghatározottak alapján több vizsgarészből áll, úgymint elméleti és
gyakorlati részből.
Elméleti rész: Mint a tantervi háló tantárgyaiból kitűnik, folklórismeretet és tánctörténetet
tanulnak a képzés folyamán, így az elméleti kérdések ezen témakörökből állnak össze.
A folklórismereten belül a népszokások, a jeles napok, az emberélet fordulói, az átmenet
rítusai, a magyar nép hiedelemvilága témakörök szerepelnek.
A tánctörténet az alapfogalmakat, a főbb korszakokat, a tánc társadalmi szerepének
változásait, a színpadi tánc történetét, a XX. század modern és posztmodern egyetemes és
magyar vonatkozásait tárgyalja.
Gyakorlati rész: Szintén a tantervi hálóra hivatkozva három témakört ölel fel, tételesen a
kortárs és modern táncot, a társastáncot és a néptáncot.
A képzés folyamán az első évben tanulnak klasszikus balettet alapozó jelleggel és történelmi
társastáncot is.
A (3) 6 bekezdésnek megfelelően a vizsgatárgy a középiskola mind a négy évfolyamán
tanított tárgy.
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9. évfolyamon heti 4 órában
10. évfolyamon heti 4 órában
11. évfolyamon heti 8 órában
12. évfolyamon heti 7 órában
A teljes tanulmányi idő alatt 830 órában tanuljak a vizsgatárgyat. (Előírás minimum 138 óra)
Az értékelés során mind a négy évfolyamon osztályzatot kapnak, mely a bizonyítványba
bekerül. (Előírás minimum 2 osztályozott év.)
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MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLA
4031 Debrecen, Angyalföld tér 2.
TÁNC ÉS MOZGÁSMŰVÉSZET
ÉRETTSÉGI TÉTELSOR, ELMÉLET
1.




2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

































Alapfogalmak: Mozgás, mozdulat és tánc. A mindennapi és a művészi
mozgás összefüggései.
A standard táncok származása. Karakter, zene, ritmus, tánctartás, táncirány,
vezetés, követés.
Emil Jacques-Dalcroze.
A tánctörténet tárgya, forrásai, a tánc és társművészetek.
Az angolkeringő származása. Karakter, zene, ritmus, ütem, tempó, tánctartás.
Maud Allan, Loie Fuller.
A tánc és rítus. A tánc mágikus eredete. Ősi tánc műfajok.
A tangó származása. Hogyan táncolják a tangót? Karakter, zene, ritmus,
ütem, tempó, tánctartás, technika.
Isadora Duncan.
Az egyiptomi vallás és a kultuszok.
Angolkeringő figurakatalógus. E+D osztályos figurák leírása.
Ruth St. Denis, Ted Shawn.
India "klasszikus" táncművészete.
Tangó figurakatalógus. E+D osztályos figurák leírása.
Mozdulatművészet Magyarországon. Dienes Valéria.
Kína és Japán tánc és színházi kultúrájának kapcsolata.
A bécsi keringő származása. Hogyan táncolják a bécsi keringőt? Zene,
ritmus, ütem tempó, technika, tánctartás.
Mozdulatművészet Magyarországon. Berczik Sára és kortársai.
Az antik görögség vallási és világi tánckultúrája. A római birodalom
pantomimművészete.
A slow-fox származása. Hogyan táncolják a slow-foxot? Zene, ritmus, ütem,
tempó, technika, tánctartás.
Lábán Rudolf.
A tánc szakrális és világi funkcióinak elválása a középkorban. A középkor
tánckultúrája.
A slow-fox figurakatalógusa. E osztályos figurák leírása, ritmus.
Mary Wigman.
A színpadi tánc kialakulásának előzményei a reneszánszban.
A cha-cha származása. Hogyan táncolják a cha-cha-át? Zene, ritmus, ütem,
tempó, technika, tánctartás.
Kurt Jooss.
A francia barokk udvari reprezentációja.
A cha-cha figurakatalógusa. E osztályos figurák leírása, ritmus.
Doris Humphray, Charles Weidman és a mozgás új útjának megközelítése.
A rokokó előadó művészete. Az első nagy balerinák, az első nagy férfi táncos
generáció.
A quickstep származása. Hogyan táncolják? Zene, ritmus, ütem, tempó,

1202

12.

13.








14.

15.








16.




17.





18.

19.

20.













technika, tánctartás.
Martha Graham és technikája.
A felvilágosodás táncesztétikája. Noverre levelei.
A quickstep figurakatalógusa. E osztályos figurák leírása. Ritmus.
Jose Limon és technikája.
A ballett d' action megszületése: Noverre műfaji újításai. A preromantika.
Vigano és a choreodramma.
A samba származása. Hogyan láncolják? Zene, ritmus, ütem, tempó,
technika, tánctartás.
Merce Cunningham, Alwin Nikolais, Paul Taylor.
A romantikus balettművészet Nyugat-Európában.
A samba figurakatalógusa. D osztályos figurák leírása, ritmus.
Jazz tánc, színpad és film.
A nyugati romantikus balett hanyatlása. Nyugat-Európai művészek feltűnése
Oroszországban.
A paso doble származása. Karakter, zene, ritmus, tánctartás, táncirány,
vezetés, követés.
Német táncszínház: Pina Bausch.
Az orosz balett oktatás kezdetei a XVIII. századtól. Marius Petipa és Lev
Ivanov munkássága.
A rumba származása. Karakter, zene, ritmus, tánctartás, ütem, tempó.
Trisha Brown, Twyla Tharp.
Az avantgarde jelentkezése a táncművészetben. A Gyagilev együttes. Fokin
reformjai. Nizsinszkij és Balanchine újításai.
A rumba figurakatalógusa. E osztályos figurák leírása, ritmus.
Steve Paxton és a kontakt improvizáció.
Kurt Jooss munkássága.
A jive származása. Karakter, zene, ritmus, tánctartás, ütem, tempó, technika.
Pilobolus, Momix
Nagy balett együttesek és a táncszínház. Maurice Bejart.
A jive figurakatalógusa, E osztályos figurák leírása, ritmus.
Posztmodernek, 1980-as évek Európában
A XX. század első felének magyar táncművészete.
A paso doble figurakatalógusa. E osztályos figurák leírása, ritmus.
Posztmodernek, 1990-es évek Európában
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MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI KÖZÉPISKOLA
4031 Debrecen Angyalföld tér 2.
TÁNC ÉS MOZGÁSMŰVÉSZET
ÉRETTSÉGI TÉTELSOR, GYAKORLAT
1.





2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.



Somogyi ugrás és kanászos.
Angolkeringő: Natural turn, Reverse turn, Closed change, Natural spin turn,
Telemark.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a következő elem
használatával: bounces - megadott sor, egyéni megoldással bővítve (etűd).
Somogyi lassú és friss csárdás.
Angolkeringő: Whisk, Chasse from P.P., Hesitation change, Progressive
chasse to right. Double reverse spin.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a következő elemek
használatával: breathing cross, side opening, pitch helyzet (etűd).
Rábaközi dus.
Tangó: Walks 1-2 with, Rock turn, Progressive link. Closed promenade.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a következő elemek
használatával: talajon II. pozíció, contraction-release, tilt helyzet. (etűd)
Rábaközi lassú és friss csárdás.
Tangó: Open reverse turn, Four step. Natural promenade turn. Natural twist
turn. Outside swivel.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a következő elemek
használatával: II. pozíció talajon, contraction, deep stretch spiral release,
suspension. (etűd)
Körverbunk. (Kónyi, kapuvári, Bertóké, szili karéj)
Bécsi keringő: Natural turn, Reverse turn, Closed change.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a következő elemek
használatával: IV. pozíció spiral-contraction, talajról fel és
visszaereszkedés. (etűd)
Sárközi karikázó
Cha-cha-cha: Open basic, Closed basic, Time step, Hand to hand three chacha, New Yorks, Cuban breaks open position.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a következő elemek
használatával: plié választott pozíciókban, contraction, deep stretch over.
(etűd)
Sárközi lassú és friss csárdás.
Slow-fox: Feather step. Three step, Natural turn, Closed impetus.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a következő elemek
használatával: brushes, spiral, weight shift. (etűd)
Sárközi ugrós (cinegés)
Slow-fox: Reverse turn. Open impetus, Feather ending, Natural weave,
Closed telemark.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a következő elemek
használatával: magas láblendítés, weight shift, suspension fordulattal. (etűd)
Decsi verbunk.
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10.





11.





12.





13.





14.






15.





16.




Cha-cha-cha: Alemana, Finish A, Finish B, (from fan position, from open
position). Hockey stir. Solo spot turns to left-to right, Opening out to right.
Closed, Open, Hip twist, Rope spinning.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a következő elemek
használatával: graham walk spirális, deep walk, irányváltások, teljes
fordulat, tilt (etűd)
Dél alföldi oláhos.
Quickstep: Natural turn, Raining finish. Backward lock. Hesitation change.
Progressive chasse to right.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a következző
elemek használatával: magas láblendítés, suspension, walks and triplets
teljes fordulatokkal választott ugrás spiral helyzettel a levegőben. (etűd)
Dél-alföldi lassú és friss csárdás.
Quickstep: Reverse turn. Natural spin turn. Qarter turn. Forward Jack,
Double reverse spin.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a következő elemek
használatával: triplet fordulattal, skip spirállal, választott ugrás contraction
helyzettel a levegőben, talajra kerülés és emelkedés választott módon. (etűd)
Magyar verbunk.
Samba: Basic movement (natural, reverse, side). Wisk to left and right.
Reverse turn. Corta Jaca. Samba walks (stationary, promenade, side). Rocks
(closed, open, backward).
Zenére talajon bemutatható kombináció eltáncolása az alkalmazott technika,
a következő elemek használatával: legalább három testhelyzet ill. azon való
átmenet. folyamatos gördülések, tekintettel a gerinc szakaszaira, gravitáció
használata kisebb zuhanások által. (etűd)
Szatmári lassú és friss csárdás.
Rumba: Basic movement. Solo spot turnto left to right. New yorks. Hand to
hand. Hockey stic. Natural opening out to right.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a következő elemek
használatával: suspension és oppozíció kiemelése-lendülések pliében
rugóval, karlendítéssel együtt különböző gerinc szakaszokig, valamint
visszalendülés kiinduló helyzetig, legalább két választott lábpozíció, releve.
(etűd)
Keleti palóc táncok. (Domaháza) Vasvári verbunk, lassú és friss csárdás.
Samba: Botafogos (Forward travelling, promenáde, shadow, contra, same
foot). Volta (simple volta to right, or left), criss-cross, travelling volta right,
or left, Maypole, volta spot turn for lady to right, or left, solo volta spot
turns to right, or left. Rolling of the arm.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika és a következő
elemek használatával: Bemi és grand plie különféle dinamikai és
irányváltásokkal, legalább két választott lábpozíció. (etűd)
Nyugati palóc táncok. (Rimóc, Bag) Lassú és friss csárdás. Lippentős.
Rumba: Alemana (from fan. (rolli open). Fan. Under arm turns to right. to
left. Aida. Closed hip twist (basic, advanced), cucarachas. Rope spilling.
Zenére kombináció eltáncolása az alkalmazott technika és a következő
elemek használatával: gravitáció használata nagyobb zuhanások által, álló
és talaj elemek ötvözése szabadon.
Széki sűrű és ritkatempó
Jive: basic in fallaway, change of place right, or left, (double spin), whip,
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18.






19.





20.





Curly whip. Windmill. Stop and go. Spanish arms. Rolling of the arm.
Zenére térben haladó kombináció eltáncolása az alkalmazott technika, a
következő elemek használatával: siklás, kis ugrások felsőtest használatával,
irány és dinamikai váltások. (etűd)
Széki négyes, lassú és csárdás.
Jive: Change of places left to right. Throwaway. Change of hands behind
back. Chicken walks.
Zenére kombináció eltáncolása különös tekintettel a talaj használatra, mely
a kortárs-technika elveit követi. Tartalma: választott talajelemek, lendületek,
testhelyzeteken való átmenet, talajról felemelkedések és visszakerülések,
irány - ritmikai - és dinamikai váltások. (etűd)
Mezőségi táncrend.
Pazo doble: Surplace. Appel. Attack. Huit. Sixteen, Flamenco Taps, Twist
turn. Chasse cape. Twist.
Zenére kombináció eltáncolása különös tekintettel a térben haladó elemekre,
a kortárstánc-technika elvei követésével. Tartalma: Választott elemek, a tér
különböző irányai.
Székely verbunk.
Jive: Toe heel swivels, Hip bump. Flick into break. Reverse whip. Coca
rota. Shoulder spin.
Adott zenére improvizatív tánc, amely használ egyéni mozdulat szótárt és
tanult, technikailag pontosan kivitelezett elemeket egyaránt, tekintettel a
térre, dinamikára és ritmikára.
Marosszéki forgatós.
Cha-cha-cha: Cross basic with lady's solo turn, Methods os changing feet,
Sweetheart. Follow my leader. Curl.
A kontakttánc alapjai. Improvizatív tánc zenére (lehetőség szerint partnerrel,
vagy néhány fős csoportban) a technikai követelmények betartásával
különös teltintettel: talajhasználat, kapcsolat a földdel, puhaság, készenléti
állapot.
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VIZSGÁZTATÁS ÉS A JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTRENDSZER
A Tánc és mozgásművészet érettségi vizsgán a vizsgaelnökön kívül a vizsgabizottságban
jelen van minden táncpedagógus, akik az elmúlt években a vizsgázót tanították, felkészítették.
Értelemszerűen a kérdező tanár mindig a saját táncterületének megfelelő táncpedagógus.
Elméleti vizsga:
A 100/1997. (VI. 13) Kormány rendelet 41.§-nak megfelelően a javítás-értékelés 1-50
pontskála segítségével történik. A pontszámítás szerint:
42-50 pontig jeles
33-41 pontig jó
24-32 pontig közepes
15-23 pontig elégséges
0-14 pontig elégtelen
A tétel három részből áll. Az első rész tánctörténet, a második társastánc, a harmadik pedig a
modern-kortárstánc témaköréből tesz fel kérdéseket. A kérdések a négy év folyamán
megismert anyagból állnak össze.
A szóbeli felelet során a vizsgázónak legyen komplex képe és tudása a húzott tétel témáin
belül.
Ismerje a tananyagot, a táncművészet kimagasló alapműveit, a nagy egyéniségeinek
munkásságát, egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. Tudja elemezni a
táncművészet különböző stílusait. Érdeklődjön a táncművészet iránt.
Pontszámítás:
42-50 pont, (jeles), ha a felelet világos, önálló, a tánctörténeti korszakot világosan látja és el
tudja helyezni a fejlődési folyamatban. Ismeri a kérdezett táncokat, azok eredetét, fejlődését,
táncmesterek, vagy kiemelkedő alkotók tevékenységét, alkotásaikat és alkotó módszereiket.
Látja a tendenciákat, szabatosan fogalmaz, kerüli a "mellébeszélést".
33-41 pont, (jó), ha a tánctörténeti korszakot, a kérdezett táncokat, táncmestereket ismeri.
Esetleg elakad, de a segítő tanári kérdezés után tudja folytatni a feleletet.
24-32 pont, (közepes), ha valamit tud a kérdéses korszakról, a fogalmakat ismeri, a jellemző
táncot, illetve a táncmestert megemlíti. Javító jellegű kérdésekkel tudja folytatni a feleletét.
15-23 pont, (elégséges), ha a korszakot és a fogalmakat felületesen ismeri, egy-két jellemző
táncot illetve táncmestert megemlít. Tanári segítséggel fejti ki gondolatait.
0-14 pont, (elégtelen), ha tanári segítséggel sincs érdemi mondanivalója a témáról.
Gyakorlati vizsga:
A pontszámok a ponthatárok és a jelenlévő vizsgáztatók megegyeznek az elméleti vizsgáéval.
A gyakorlati vizsga során a vizsgázó ismerje a tanult táncrendeket és azokból tudjon
magabiztosan improvizálni. Ismerje és nevezze meg, az irányokat, a tánc arányait, esetleges
alakzatait.
A nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok
összetettebb motívumait és az alaplépések variációit. Legyen képes a standard és latinamerikai táncok önálló és páros bemutatására.
A modern-kortárs táncművészet főbb irányzatait, az irányzatok technikai alapelemeit, a
különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, a mozgáselemek
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végrehajtásának meghatározott szabályait, harmonikus, esztétikus kivitelezési módjait.
Testrészeinek irányított mozgását, a test térben való mozgáslehetőségeit, a tér, ritmika,
dinamika magasabb fokú használatát, a kapcsolatteremtés és improvizáció technikáit, a
kortárs tánc lépésanyagát, technikáját.
Az értékelés folyamán fő szempont, hogy a vizsgázó érti-e az alapvető összefüggéseket, van-e
komplex látásmódja a táncművészeten belül, ismeri-e tánc fejlődésének folyamatát, az egyes
irányzatok kialakulását?
Tud-e stílusosan táncolni, folyamatokat, táncrendeket előadni, tudja-e a táncban, hogy mit
miért csinál, ura-e testének, rendelkezik-e fejlett mozgáskoordinációval? Tud-e magabiztosan
improvizálni az adott táncfajtán belül?
Pontszámítás:
42-50 pont, (jeles), ha a táncrendet biztosan ismeri. Magabiztosan és stílusosan tudjon az
adott táncból improvizálni. Ismerje és legyen képes bemutatni az összetettebb latin és
standard tánclépéseket, a modern-kortárs tánctechnikák jellegzetes koordinációit és variációs
lehetőségeit. Önálló bemutató, segítség nélkül.
33-41 pont, (jó), ha ismeri a táncrendet. Kisebb stílushibákkal, de önállóan bemutatja. A
társastánc lépéseket ismeri és be tudja mutatni, a modern-kortárstánc kérdezett részéből etűdöt
tud bemutatni.
24-32 pont, (közepes), ha általában ismeri a táncok felépítését, tudja a részeket kapcsolni, de
nem ismeri a jellemző koordinátákat. Tanári segítséggel számol be.
15-23 pont, (elégséges), ha csak tanári segítséggel tud az adott anyagból beszámolni.
0-14 pont, (elégtelen), ha segítő kérdésekkel sem képes önállóan bemutatni a táncokat. Nagy
tévesztések, összekeverés más táncokkal.
Az érettségi jegy kialakításánál az elméleti és a gyakorlati jegy átlagát vesszük alapul.
Kérdéses esetekben a gyakorlati bemutató értéke a döntő és e szerint alakul jobbra, vagy
gyengébbre az érdemjegy. Ha a vizsga bármely részéből elégtelen osztályzatot kapott, az
érettségi érdemjegy is elégtelen.

VIZSGAMODELL
Mintatételek az elméleti és a gyakorlati tételsorból:
Mind az elméleti, mind a gyakorlati tételsor 3-3 részből áll. A részek felölelik a 4 év folyamán
tanult anyagot. Az első rész a néptánccal összefüggő kérdés, a második a társastánc, míg a
harmadik rész a modern-kortárs tánccal kapcsolatos témákból kérdez.
A vizsgamodellen keresztül nézzük meg az 1. számú tételeket:
1. Elméleti tétel:
Alapfogalmak: mozgás, mozdulat és tánc. A mindennapi és a művészi mozgás összefüggései
A köznapi és a művészi mozgás
Az élet egyik specifikuma a mozgás. A tánc, ritmus. Négyes alapritmus jellemzi a világot,
például észak-dél-kelet-nyugat, vagy reggel-dél-este-éjjel. A tánc vizsgálatában abból kell
kiindulnunk, hogy a tánc anyaga az emberi test mozgása. Az ember nem csak tánc közben
mozog, hanem a mindennapi életben is. Miben különbözik a közönséges mozgás a
művészitől? Hegel szerint az általános mozgás nem más, mint az időbeli helyváltoztatás
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egészen absztrakt szabadsága. A zenének, a táncnak viszont van ugyan magában való
szabadsága, de ez mégsem csupán esetleges és önkényes, hanem önmagában véve
törvényszerű, meghatározott, konkrét és mértékadó. Lábán Rudolf szerint a mindennapi élet
mozgásai, olyan feladatok végrehajtására irányulnak, amelyek a lét gyakorlati szükségleteivel
kapcsolatosak, a táncban és a játékban azonban ezek a gyakorlati célok háttérbe szorulnak. Az
első esetben az ész irányítja a mozgást, a másodikban a mozgás ösztönzi az ész aktivitását.
Végezetül nézzük meg Rabinovszky Máriusz szemléletes leírását: „Valóban ott kezdődik a
tánc, ahol a reális élet mozgása véget ér. Ha a köznapi életben a szoba egyik sarkából át
akarunk menni a másikba, a legegyenesebb utat választjuk, s a lehető legkisebb erőfeszítést
mozgósítjuk. A táncos azonban, ha a színpad egyik sarkából a másikba igyekszik, jobbrabalra lépdel, forog, ugrik merőben célszerűtlenül. Célszerűtlenül a gyakorlati élet
szempontjából. Ugrani akkor ugrunk, ha utunkat árok keresztezi. Nekifutunk és átlendítjük
magunkat. A táncost semmi legyőzendő fizikai akadály nem kényszeríti ugrásra. Ugrik merő
belső kényszerből, a gyakorlati élettől igen távolálló indulatok elragadtatásában. S vajon kelle forognunk a gyakorlati életben? Soha. A táncos boszorkányos pörgése minden célszerűség
káprázatos cáfolata." Ezek szerint a művészi és a közönséges mozgás között két fő
különbséget találunk. Az egyik az, hogy a közönséges mozgás gyakorlati célt követ, a
művészi mozgás pedig, kifejez, jelent valamit. A másik, hogy a közönséges mozgást a
mozgás célja határozza meg, de ezen belül önkényes és szabad, a művészi mozgásnak viszont
saját törvényrendszere van.
A köznapi élet mozgásvilága
1. Életfunkciós mozgások
Az első csoportba olyan mozgások tartoznak, amelyek az életfunkció szférájába illeszkednek.
Az ember fekszik, majd feláll, járni kezd, fut, leül, eszik, megvakarja vagy felkapja a fejét,
gesztikulál beszéd közben, ráteszi a kezét a másik ember vállára, stb. Ezek a köznapi élet
folyamán végzett különböző mozdulatok azután bizonyos rétegekbe rendeződnek. Amiket az
előbb felsoroltam, azok az életkorral összefüggésben másként konkretizálódnak például a
csecsemőre, kisgyermekre, serdülőre, felnőttre, az öregedő vagy aggastyán korú emberre.
Tehát a közönséges, a köznapi élet mozgásáról beszélünk ugyan, amelyek nem művészi vagy
művészeti jellegű mozgások, ámde az egyes szférák között majd meglátjuk nincsenek
acélfalak. A legközönségesebb mozdulatok is „átmehetnek" művészeti produkcióba úgy, hogy
a műben egy adott szituációban konkrét jelentést kapjanak, jellemző erejűekké váljanak. Ezek
a mozgások egy tánckompozícióba karakterre, élethelyzetre, drámai szituációra utalhatnak.
Tehát a köznapi, nem művészi jellegű mozgás, ha mintegy beköltözik egy művészeti
produktumba, művészeti jellegűvé változik, művészi jelentést vehet magára.
A következő mozgások a szituatív mozgások, ill. szituatív relációk. Például kihúzza magát,
esetleg félelme ellenére is hősies magatartást vesz fel, ünnepi helyzetben másképp viselkedik,
ami természetesen a mozgásán is meglátszik, másképp vesz át egy kitüntetést, és másképp
mozog, amikor megbüntetik vagy leszidják.
Következő mozgások a társadalmi helyzettel, réteghez való tartozással összefüggő mozgások.
Például történelmi társastáncoknál kifinomult, könnyed előkelő mozgás kötelező bizonyos
korosztály vagy réteghelyzetben lévő emberre, adott szituációban való viselkedésre. Ezt a
fajta könnyed, előkelő mozgást a nehéz paraszti életmód nem termeli ki, nem is várja el a
réteg tagjaitól.
Újabb fajtája a mozgásoknak: az életfunkciós szférán belül vannak pszichológiai
viszonylatokat tükröző mozgások. Például valaki jókedvű, rosszkedvű, öröm érte, bánat,
szomorúság. Ezek nem elhatározott dolgok, de nagyon is egyértelműek.
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2. Speciálisan szabályozott mozgások
Ezek szabályos, de nem közönséges mozgások. Például bizonyos paraszti munkamozgások:
kaszálás, söprés, üzemi munkásoknak egy speciális munkafolyamata, vagy a katonai
menetelés, illetve a díszmenet. A kérdéskörhöz tartozik még a sportmozgások szuverén
világa, például az evezés, futás, ugrás. Itt pontosan ki van dolgozva, számítva, hogyan lehet az
erőt és a sebességet maximumra fokozni, hogyan tudom eközben a testsúlyt egyik lábról a
másikra helyezni, hogyan kell a kar mozgását és a többit pontosan végezni. Ezeknek stilizált
formái megjelenhetnek aztán a színpadon is, csakúgy mint a közismert hétköznapi kifejező
mozgások. Ide sorolhatók még a gimnasztikus és akrobatikus mozgások is. A XX. században
a 20-as évek elején a modern táncnak és az orosz avantgárdnak is egyik forrása a
sportmozgás, ezen belül az akrobatika volt. Speciálisan szabályozott mozgás még a
gyermekek játékai és a népi gyermekjátékok.
3. Hétköznapi kifejező mozgások
Itt két csoport van, egyik a mimika, másik a gesztusok. A köznapi életben leginkább az
érzelmi, hangulati állapotoknak van ilyen karakterisztikus kifejeződése többnyire spontánul,
de lehet tudatosan is. Az emberek ugyanis általában tudják, hogyan kell egy adott helyzetben
viselkedni, és ehhez képest viselkednek, ami érdekes átjátszást is jelent, mert szinte már
színjátéki elem van benne. Világos, hogy mindennek olyan széles skálája van, amilyen széles
az ember érzelmi világa. Mindenféle érzelem található itt szomorúság, méreg, öröm, kétkedés,
beletörődés, kérés, kérdés, tétovázás, stb. Vannak olyan társadalmi szokások a kommunikáció
által szinte jóváhagyott, szentesített gesztusok, cselekvések, amelyek valamiféle kötött
érzelmi állapotot fejeznek ki. Például, ha valaki kezet nyújt, akkor az barátságos dolog, ha
nem nyújt kezet, barátságtalan. Az sem mindegy, hogyan nyújtja a kezét, és hogy megrázza,
vagy például kezet csókol. Mást jelent, ha közben meghajtom magam, ha mereven állok, ha
csak épp odaadom a kezem. Ezek mind-mind mást fejeznek ki, más töltéssel rendelkeznek,
amelyek egy sereg ember számára érvényes konvenció alapján művészi értékkel
felhasználhatók.
A művészi mozgás fajtáinak mozdulatrendszere
Visszatérve azokhoz az ismertetőjegyekhez, amelyek a művészi mozgást a közönségestől
megkülönböztetik, fel kell vetnünk a kérdést: vajon a mozgás jelentése, kifejező volta és
önálló mozdulatrendszere, művészi jellegének e két meghatározója egyformán és azonos
módon érvényesül-e a művészi mozgás mindhárom elemzett fajtájában?
Természetesen nemmel kell válaszolnunk. A hétköznapi kifejező mozgásokban voltaképpen
csak a jelentés, a kifejezés van jelen, de a mozgás önálló, sajáttörvényű rendszeressége
legfeljebb kezdeteiben. Némi rendszer azonban e fokon is megfigyelhető, például már
elkülönültek egymástól az érzelem és a cselekményábrázoló mozdulatok - amelyek a fejlődés
magasabb fokán a tánc és a pantomim elkülönülésének alapjává válnak -, de kialakult
mozdulatrendszerről még nem lehet beszélni, legfeljebb néhány általánosan elfogadott
konvencióról.
Eltérő a helyzet a közhasználatú s még inkább a színpadi tánc fokán, amelyeknél egyre inkább
előtérbe kerül a művészi mozgás sajáttörvényű mozdulatrendszere. Ez a rendszer a hétköznapi
élet kifejező mozdulataiból származik, de amíg az utóbbiak esetlegesek, ez törvényszerű és
rendszeres. Az emberi test számtalan lehetőséget biztosít művészi mozdulatrendszerek
kialakítására. Egy francia kutató (Emanuel) kiszámította, hogy - amint Oskar Bie idézi - az
emberi test 95140 mozdulatot képes végezni. Természetesen ezek közül igen sok nem
alkalmazható a művészetben, de tagadhatatlan, hogy egyes mozdulatokat még ritmikai és
dinamikai tekintetben is lehet variálni.
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A mozgások elemzésével igen régóta foglalkoznak a tánc elméletének gondolkodói. Igen
nagy érdemeket szerzett Lábán Rudolf, aki tudományosan elemezte az emberi test
mozdulatlehetőségeit. Ennek alapján dolgozta ki a táncírás, helyesebben a mozdulatírás
(kinetográfia) rendszerét.
Lábán a mozgás három dimenzióját vette figyelembe: a teret, az időt és az erőt, s ennek
megfelelően a test mozgásával foglalkozó tudományt plasztikai, ritmikai és dinamikai részre
osztotta. A test mozdulatait e három tényező figyelembevételével, az ízületek által adott
anatómiai lehetőségek és a táncmozdulatok révén betöltött tér szerint osztályozta és rajzolta
le. Megteremtette a lehetőséget arra, hogy minden ízület elmozdulását leírjuk -, megadva a
mozgás irányát, nagyságát, erejét, időtartamát, tehát lényegében magát a mozdulatot.
A táncművészetben egy-egy mozdulat önmagában csak igen kivételes esetben képezhet önálló
egységet. Minden táncnyelvben vannak visszatérő, alapvető motívumok, a megegyező
mozdulatok egységei. Egy-egy meghatározott táncfajtában a felhasznált motívumok rendszere
alkotja a tánc „önmagában való törvényszerűségét". (Eltér ettől a pantomim, de erről később
fogunk szólni.)
A különböző tánc-mozdulatrendszerek a mozgáslehetőségek végtelenségéből eltérő elemeket
választottak ki. Az egyes tánc-nyelveket éppen az határozza meg, hogy bizonyos alapelemek
állandóan visszatérnek bennük. Az elemeknek az állandó visszatérése jól felismerhető, ha a
különböző népek táncainak jellegzetességeire gondolunk, például a kínaiak ringó járására, az
indiai tánc kézmozdulataira, a grúz női táncban a kéz és a lábmozdulatok egyensúlyára, a grúz
férfitánc dinamikájára és lábujjhegy technikájára, az orosz tánc guggoló és csapásoló
motívumaira, a bolgár tánc felfelé törő kis ugrásaira és változatos ritmusára. A modern
társasági táncokból is válasszunk példákat: e táncok egy csoportjának (fox, angol keringő,
stb.) leegyszerűsített lépéseire, másik csoportjának (szving, rock and roll, stb.) izgalmas
ritmusára és gyors mozdulataira gondolok. E táncok anyagának részletes elemzésével ezekből
az állandó sajátosságokból minden táncnyelv jellegzetes vonásait meg lehet állapítani. Az
összehasonlító néptánckutatás még nem áll azon a fokon, hogy e kapcsolatokat teljes
pontossággal feltárja, de a kapcsolatok létezése kétségbevonhatatlan tény.
Egyes népi tánc-nyelvekből fejlődésük során klasszikus tánc-nyelvek alakultak ki, mégpedig
ott, ahol a közhasználatú tánc színpadi tánccá emelkedett. Ezek közé tartozik a már nem
létező ókori pantomim, a hindu, kínai és néhány más keleti nép klasszikus tánckultúrája és az
európai balettművészet.
E kétféle tánc-nyelv különbsége hasonlít a népnyelv eltérésére az irodalmi nyelvtől, s ez
utóbbi lényegét az adott nyelvi anyag felhasználásának módjában láthatjuk.
A néptánc a mozgáslehetőségeken belül rendszerint nem megy el a végső határig (csak
kivételes esetekben). A lábat felemelik, de nem teljesen nyújtva, és csak kivételes esetben
magasra. Forognak, de nem ismerik a levegőben való kétszeres vagy a földön végzett
tízszeres fordulatot. A néptánc gazdaságosan bánik a mozgás kifejező eszközeivel, csak ritkán
van szüksége akrobatikus ügyességre. De saját határain belül végtelenül gazdag a variációs
lehetőségekben.
A klasszikus táncolási módban más elveket figyelhetünk meg. Vázlatos összefoglalásban: az
indiai klasszikus táncban a kéz, a váll, a szem kifejező játéka, az európai balettben az egész
testnek a láb segítségével végzett mozgásai (lépések, ugrások, forgások) képezik a
„tonalitást", a „tánc-nyelviséget", és ebben rokonságot tartanak az indiai és az európai
néptánccal. Csakhogy ezek a kifejezési eszközök a klasszikus tánc-nyelvben az emberi
teljesítőképesség végső határáig ki vannak aknázva. Az előadók hivatásos művészek, akik
szinte egész életüket mesterségük tökéletesítésére használják fel. E tökéletességben azonban
csökken az egyéni változatok megteremtésének lehetősége, különösen a balettben, amely
minden mozdulatlehetőségből mértani pontossággal a legtisztábbat, legalapvetőbbet,
legszabályozottabbat választja ki, s elvet minden eltérést.
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A népi táncmód az ősibb, tehát a klasszikus táncmód létrejöttének a hivatásos művészet
kialakulása, a magasabb fokú civilizáció az alapja. A népi táncnyelvek azonban nem
pusztulnak ki, csak átalakulnak, s így lesz a primitív népek táncaiból paraszti néptánc, abból
pedig több áttételen keresztül modern társasági tánc.
A civilizáció kezdete óta e két fajta tánc-nyelv, kétféle táncolási mód él egymás mellett, s
koronként hat egymásra, kapcsolódik egymáshoz. A klasszikus tánckultúra - mint arra már
rámutattunk - a néptáncból nőtt ki, s fejlődésének egyik legfontosabb problémája mindig a
néptánccal való kapcsolatának alakulása volt. Mert amit nyer réven (a mozgáslehetőségek
teljesebb kihasználásával), azt sokszor elveszti a vámon (a dinamikai, ritmikai elszürkülés, a
variációs lehetőségek háttérbe szorulása által). Ezért a klasszikus tánc fejlődésében mindig két
irányzat volt megfigyelhető. Az egyik általánosságra, nemzetek feletti érvényre, a
törvényrendszer szigorú kidolgozására és érvényesítésére törekedett (s esztétikailag is az
általánosat és a törvényszerűt keresi), a másik visszatér a néptánchoz, az élet teljességéhez, a
nemzeti sajátosságokhoz, vagy más úton keresi a szabályszerűtlent, az egyénit, a különöst.
A standard táncok származása. Karakter, zene, ritmus, tánctartás, táncirány, vezetés, követés.
A legrégebbi standard táncként a keringőt lehet megnevezni. A keringő uralja a polkával és a
galoppal együtt a XIX. század táncéletét. A társasági táncokban a XX. század elején
forradalmi pezsgés kezdődött. Az első táncformák Amerikából kerültek át Európába, többek
között 1907-ben a Tangó, 1910-ben a Onestep, és 1912-ben a Ragtime. A modern táncok
elterjesztésében mindenekelőtt Párizs vezetett. Ott tartották meg 1909-ben az első
világbajnokságot, ezen csak a legújabb táncokkal indulhattak a versenyzők. Ezt követte 1910ben a második világbajnokság Nizzában.
Az I. Világháború alatt Franciaországban és Németországban a táncot betiltották. Más volt a
helyzet Angliában. Ott az Amerikából jött zenekarok szolgáltatták a zenét az új táncokhoz.
Ezeknek a táncoknak lényeges ismertetőjele volt az elfordulás a klasszikus balettalaptól, és a
közeledés a természetes mozgásformákhoz, valamint alkalmazkodás a ritmushoz, amelyet
mindenekelőtt a jazz-zene nyújtott.
A régi táncokat meghatározó körtánc jelleget felváltották a haladó mozgások, amelyek eleinte
még féltalpra helyeződtek. A forgások a táncoknak nem fő alkotórészét, hanem csupán kisebb
részét jelentették.
A tánctartás semmi esetre sem volt még olyan meghatározó, mint ma; vagy testkontaktus
nélkül táncoltak, vagy mint a régi táncoknál szorosan, az akkoriban gyakran
megbotránkoztató testközelben.
A Foxtrott, amely a Ragtime-ból fejlődött ki, a váltogatott gyors és lassú lépéseivel kiszorított
minden egyéb táncot, és úttörőjévé vált az úgynevezett „angol stílus"-nak. Az angol
tánctanárok voltak azok, akik 1920 és 1930 között a társastáncokat megújították, és új
technikát javasoltak. Az angol tánctanárok első konferenciáján 1920-ban ehhez megalkották
az alapokat.
Az „Angolkeringő" a régi keringőtől eltérően (lépés, lépés, lábak zárnak), az ezt követő,
egyenes vonalú irányra törekvő Bostonból, egy tág terű, forgó tánccá fejlődött.
A Tangó, mindenekelőtt a Milonga-Tangó egyszerű formájával aratott sikert. A húszas évek
elején több konferencián határozták meg az angol stílus alapelemeit és figuráit. Anglia,
Európa vezető táncnemzetévé vált. Az angol párok győztek minden nagy versenyen. Victor
Silvester, aki 1922-ben az első angol világbajnok volt, az 1928-ban megjelent könyvével,
„Modern Ballroom Dancing", és a főként versenytáncokhoz komponált tánczenéjével segítette
az angol stílus elterjesztését.
1929-ben a „Nagy Konferencián" egy általános érvényű határozatot hoztak, amelyben a
Slowfox, a Quickstep, az Angolkeringő, a Tangó és a Blues táncokat, mint standard táncokat
rögzítették. Ez a határozat jelölte ki az egyes táncok tempóit és egyszerű figuráit. 1930 után
még számos új figura jött hozzá, mégis lényegében a standard táncokat ma sem táncolják
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másként, mint akkoriban. Ez a stílus érvényes a mai napig mindenki, és nemcsak a
versenytáncosok számára. Fő ismertetőjegye a természetes, dinamikus továbbhaladás,
könnyen kivitelezve. („Maximum a mozgásban, könnyedséggel összekötve" - Alex Moore
szerint.)
Németország 1929-ben fogadta el az angol stílust, majd Skandinávia, Hollandia, Belgium és
Franciaország is követte. Az új stílus elterjesztéséről az egész világon az angol tánctanár,
Alex Moore gondoskodott az 1936-ban először megjelenő táncbibliájával, a „Ballroom
Dancing"-gal (1983, 11. Kiadás). Neki köszönhető az 1933-tól napjainkig megjelenő
szakfolyóirat, a „Monthly Letter Service" is.
A harmincas években kezdődött az amatőr és a profi versenyek szétválása. 1935 - az első
nemzetközi amatőr szövetség alapítása után lehetett 1936-ban az első hivatalos amatőr
bajnokságot megrendezni tizenkét európai és két tengeren túli ország részvételével Bad
Neuheimben. Itt az angolok győztek.
1948-ban Alex Moore „Revised Technique"-je még hozott némi újat, azonban a stílus
lényegében változatlan maradt. A figurákat három csoportra osztották: alapfigurák, standard
variációk és nevezett variációk. Külön súlyt fektettek a testtechnikára, az egész test szerepére
az emelkedésnél, illetve az ereszkedésnél. Döntő esemény volt 1951-ben a Bécsi keringő
felvétele a standard táncok közé, amelyet a német tánctanár, Paul Krebs koreografált.
Az 1949-ben alapított Nemzetközi Tánctanár Szövetség (ICDB) határozta meg 1954-ben az
egyes versenytáncok tempóját, az amatőr területet illetően az Amatőr Táncosok Nemzetközi
Szervezete (ICAD, 1991-től új néven: IDSF) vállalta a felelősséget.
Értékes, új táncos impulzusok jöttek létre az évente megrendezett nemzetközi szakmai napok
alkalmából a világ szakemberei fáradozásának eredményeként (1948-tól kezdve a Blackpooli
Világkongresszuson, és 1968-tól az INTAKO-n: főként Mainzban vagy Hamburgban,
valamint a Bad Kissingen-i tanácskozásokon).
A tánccsoportban ma a nemzeti és nemzetközi versenyeken két csoportot különböztetünk
meg: a standard táncokat és a latin-amerikai táncokat.
A standard táncok, amelyeket részben már a húszas évektől táncolnak a versenyeken, ma a
versenyprogramban az Angolkeringőt, a Tangót, a Bécsi keringőt, a Slowfoxot és a
Quickstepet foglalják magukba.
Latin-amerikai táncokként a Samba, a Cha-Cha-Cha, a Rumba, a Paso Doble és a Jive
szerepelnek, amelyeket versenyeken 1968 óta táncolnak.
Hogyan táncolják a standard táncokat?
Karakter
Fontos jellemzője a standard táncoknak a - tánconként különböző - gyors és térbeli haladó
mozgás. Ellentétben a sokkal inkább helyben táncolt latin-amerikai táncokkal, a standard
táncok esetében haladó táncokról beszélünk. Az Angolkeringőnél az előrehaladás
lendületesen történik, a Bécsi keringőnél szüntelenül forogva, a Tangónál inkább lopakodva, a
Foxtrottnál ritmikusan előretörve, a Quickstepnél sziporkázó szárnyalással, míg a Slowfoxnál
folyamatos hullámokban. Közben a táncosok lényegében a táncirányban haladnak előre.
Mindegyik standard tánc jellemzője a nyugodt, stabil felsőtest-tartás (felső vonal), ez
előfeltétele a kissé tartózkodónak ható, de mégis temperamentumos, simulékony „angol
stílus"-nak, amely a mozgás maximumát az erőfeszítés minimumával ötvözi.
A latin-amerikai táncokról
Eltérően a standard táncoknál a partnerek a testkontaktus által elválaszthatatlanul össze
vannak kötve. Magas követelményt támaszt ez az egyensúly, a testtartás és a kölcsönös
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vezetés tekintetében, mely által egy tökéletesen összehangolt, harmonikus pármozgásnak kell
létrejönnie. Ez rejti magában a legnagyobb nehézséget, de a legnagyobb táncos élvezetet is. A
standard táncok bűvöletét a partnerrel való testi „összeolvadás" erős érzése, a közös
egyensúly megtartása a test változó sebessége és forgása alatt, a rafinált lépések ügyes
koordinálása és a változó vezetési impulzusokra adott reakció adja.
Zene és ritmus
A táncnál a zene mozgássá alakul át. Minden standard táncnak megvan a sajátos alapritmusa,
a zenei-táncos karaktere és speciális tempója. Az Angolkeringő (3/4-es ütem) nyugodtan,
tisztán lendül tova, a zenei ütem itt megfelel egy táncos lépéssornak. A Bécsi keringő (3/4-es
ütem) lendületes, gyors zenéje a bálok jókedvű atmoszféráját teremti meg a parketten. A
Tangót (2/4-es ütem) inkább a drámai hangulat uralja, a lassú és gyors ütések hirtelen
váltakozását a párok változóan gyors lépésekkel, visszafogott dinamikával ás meglepő
fejmozgással követik. A Foxtrott (4/4-es ütem) lendületes, a párok gondtalan életörömöt
fejeznek ki. A Quickstepben (4/4-es ütem) a még fergetegesebb, de kontrolláltan sodró zene a
párok temperamentumát lélegzetelállítóan gyors, pihekönnyűnek ható lépésekké fokozza. A
Slowfoxban (4/4-es ütem) végül lassú, egyenletes ritmussal áradó zene a párokat lágy
tovasiklásra ösztönzi. Még az említett táncos jókedv megléténél is ütemre kell a táncospárnak
táncolnia. Ha a táncos és a zenei impulzusok egybeesnek, felismerhető a mindenkori tánc
tipikus alapritmusa.
Tánctartás
Különböző tánctartások léteznek, melyek a tánc, a zene, az alkalom, a lendület és a partner
szerint szorosabbak vagy távolságtartóbbak lehetnek. Azon párok számára, akik a minősítő
jelvényért küzdenek, csupán két tánctarás megkülönböztetése fontos:
1. a zárt tánctartás,
2. a promenád tánctartás.
A zárt tánctartást a zárt szembenálláskor veszik fel, míg a promenád tánctartást az ún.
Promenád állásban táncolják. Mindkét tánctartás érvényes az Angolkeringő, a Foxtrott, a
Quickstep és a Slowfox esetében, a Bécsi keringőnél csak a zárt tánctartást használják. A
Tangó, a latin-amerikai eredetével, a standard táncok csoportjában technikailag külön szerepet
tölt be. Tánctartás alatt a következőket értjük:
 az egyéni testtartást,
 a testek egymáshoz viszonyított helyzetét,
 a láb, illetve lábfej helyzetét,
 az érintkezési pontokat
 a kar-és fejtartást.
A tánctartás felvételekor a párban egy közös központnak kell keletkeznie. Ennek előfeltétele a
két, önmagát egyensúlyozó egyén, akik egyenes testtartással egymáshoz közeledve egy
harmadik, közös egyensúlyt keresnek. Az egyes táncokra érvényes tánctartást a megfelelő
fejezetekben részletesen leírtuk.
Vezetés és követés
A standard táncokban főként a férfi vezet, mert ő táncolja a leggyakoribb előrehaladó
akciókat, és így jobb áttekintése van a táncparkett felett, a tervezett lépések kivitelezhetőségét
illetően. Az egész testtel történő, határozottan előrehaladó táncával, a stabil testkontaktussal
és jobb keze nyomásával viszi át partnerére a mozgást. A jobb hüvelykpárna fokozott
nyomásából a nő megérti, hogy jobbra fordulással kell következnie. Ha a férfi a nőnek a jobb
keze ujjhegyeivel erősebben jelez, a nő tudja, hogy bal irányú mozgás következik. Ha a férfi
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hátrafelé akar táncolni, ezt a nőnek jobb tenyerével jelzi. Az előre és oldalt lépéseknél a férfi a
súlypontját, lehetőleg a lépő lábbal egyidejűleg, a kívánt irányba helyezi. Ily módon tudja a
nő a mozgást a legjobban követni.
Bizonyos mértékben a nőnek is vezetnie kell, ha aktívan előre táncol, mivel a testkontaktus
eközben sem szakadhat meg. A haladó párok megértik, miért beszélünk vállalkozó
szerepjátékról. A fordulásoknál a mozgás külső ívén lévő partner mindig aktív, a mozgás
belső ívén a másik inkább passzív. Ez lehet egyszer a nő, egyszer a férfi, egy figurán belül
többször is váltakozhat, pl. a Natural Spin Turnnél.
A nő számára fontos, hogy bár a férfi vezetését alapvetően követnie kell, a saját mozgását
önállóan valósítja meg, és a tánclépések aktív részét tudatosan teszi meg. A lépéssorokban, a
ritmusban és a tempóban lehetőleg alkalmazkodóképesnek kell lennie, hogy ezzel a közös,
harmonikus mozgás létrejöhessen. Az egyes táncfiguráknál több technikai adatot a férfi
szempontjából írunk le, pl. a kezdési irányt.
Emil Jacques-Dalcroze
A hangtalan ritmust E. Jacques-Dalcroze, a zseniális pedagógus tette meg, "módszere"
alapjának, amely ritmikus gimnasztika megjelöléssel a ritmust állította a zenei és testi nevelés
középpontjába. Talán annak az elvnek a radikális értelmezése, amely szerint a szó szoros
értelmében "nézni lehet a zenét", váltotta ki a táncnak zenétől való ilyen függősége elleni
reakciót, hiszen ez a függőség könnyen oda vezethetett, hogy a testi kifejezés művészetét
megerőszakolják a hangok kifejezésével. Mondjuk Bach fugáinak a hangjegyekhez hű
megjelenítése értékes pedagógiai ötlet volt, de téves arra következtetni, hogy ez minden
további nélkül átvihető a művészet területére. Így magyarázható a reakció egy olyan elv ellen,
amely meg akarja szabadítani a táncot a zenéhez való kötődéstől, és a testi mozgás
törvényeinek önálló uralmát hirdeti. A zenei és időhöz kötött ritmus helyére azonban a tér
ritmusa lép. Ez a gondolat Lábán nevéhez fűződik és következetesen megvalósítva
szükségszerűen a táncnak a zenétől való teljes elszakításához az "abszolút tánchoz" vezetett.
Ésszerűen nem vitatható a zene nélküli tánc létjogosultsága és lehetősége. A tapasztalat
azonban azt mutatja, hogy a zene nélküli táncnak még akkor sincs elég ereje, hogy tartós
rezonanciát keltsen, ha nagy tömegek mutatják be. Az lenne a feladat, hogy rövidtávon a
prózában előadott, énekelt vagy akár a zenében bemutatott drámában feszültséget keltsen.
Az utóbbi esztendők Hellerauh-Laxemburgban szerzett tapasztalatai és a rájuk épülő táncos
gimnasztikai és ritmikai gyakorlatok világosan mutatják, hogy szervesen ki lehet és ki kell
dolgozni az időben hangzó ritmus (mindazokkal a gazdag segédforrásokkal, amelyeket a
harmonikus és melodikusan differenciált zene nyújt) és térben, táncosan megvalósuló ritmus
uralását közös alapon. A helyben és időben megnyilatkozó őserő mindkét hatáslehetőségnek
állandó megfigyelésével lehet csak elkerülni azt az egyhangúságot, amely óhatatlanul
bekövetkezik, ha csak az időbeli vagy csak a térbeli törvényeket részesítjük előnyben.
A térbeli, időbeli és hangzásbeli törvények egysége sehol sem annyira világos, mint az
ütőhangszerek alkalmazásakor. Itt úgyszólván in statu nascendi éljük át a ritmust: közvetlenül
térbelileg nyilatkozik meg lendületes mozdulatba, időben, hangzásban, a zene ritmus
dinamikájában. Ebből a megfontolásból magyarázható az a tág szerep, amelyet a különböző
ütőhangszerek (üstdobok, dobok, cintányérok, gongok, stb.) - távol attól, hogy csupán aláfestő
"zörejzenét" szolgáltassanak - Hellarau-Laxemburg-i iskolában folyó ritmikai nevelésben
elfoglalnak. Az a lehetőség, hogy előrenyomuljanak a hangzó-ritmikusból a melodikusba, és
tovább a polifonba és a harmonikusba, s így vegyük a zenei irányt, végtelen sok formában
éppúgy adva van, minthogy másrészt felépítsük a térbeli mozgást. Mindenesetre nagyon is
lehetséges, hogy egyazon egyénben megvan mindkét irányban a kifejező eszközök birtoklása.
Így is elképzelhető, hogy következetes képzéssel - feltételezve az alkotó képességeket - a tánc
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és a zene elválaszthatatlan egységbe olvad össze, s létrejöhet egyidejű hangzásbeli és térbeli
előadása.
Dalcroze összhangzattan- és szolfézstanárként kezdte pályafutását a genfi konzervatóriumban.
Feltűnt neki, hogy akik énekeltek, hajlamosak voltak vérmérsékletük szerint gyorsítani vagy
lassítani, míg akik énekeltek ugyanakkor meneteltek, abszolút pontosan tartották az ütemet.
Ezen alapon alakított ki egy egészen pontos rendszert a ritmus oktatására. Voltak már pontos
rendszerek, amelyek segítségével harmóniát és melódiát tanítottak. A ritmus, mint önálló
oktatási tárgy azonban Dalcroze felfedezése volt. Előtte sohasem volt speciális ritmusképzés,
a zenének ezt a lényeges alkotóelemét külön nem tanították. Dalcroze kitalált egy sereg
hagyományos mozgást minden időmértékre és - a szolfézsóráinak hála - a dallamra is. Ezeket
gymnastiqe rhythmique-nek nevezték. Egész sereg karmester jött, hogy vele tanulmányozza a
ritmust.
Mindennek azonban semmi köze nem volt a tánchoz, nemcsak azért, mert ezekből a
hagyományos gesztusokból és mozdulatokból hiányzott a szépség, hanem mindenekelőtt
azért, mert nem volt megfelelő mozgástechnikája. Dalcroze végső célja nem a tánc volt,
hanem a mozgás, mint a ritmus tanulását segítő eszköz.
Noha Dalcroze szakja a zene volt, briliáns oktatása ellenére mégis pedagógiai kvalitásának
volt legnagyobb hatása.
1. Gyakorlati tétel:
Somogyi ugrás és kanászos.
Zala megye déli, Somogy, Baranya, valamint Tolna nyugati része s észak felé a Balatonig, a
Mezőföldig húzódó nagy terület az egyik legrégibb kultúrájú ún. dél-dunántúli táncdialektus,
a régies pásztorkultúra áthatotta e vidék tánc és zenekultúráját. A kétbotos kanásztánc és a
vele kapcsolódó, fogalmilag keveredő eszköz nélküli ugrós vagy verbunk itt nem egy szűkebb
társadalmi réteg, a pásztorság tánca, hanem átszövi a falusi parasztság és a volt uradalmi
cselédség táncéletét is. Az ugrásra jellemző, hogy voltaképpen szökkenés nincs a mozgásban.
Ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor inkább háromlépőnek mondhatjuk. Nincs olyan fázis,
hogy mindkét láb egyszerre legyen a levegőben, hanem igen erős térd-boka rugózással
lenthangsúlyos lépő mozgást végez. A lassú csárdásnak un. "lejtős", hullámzó formája van. A
friss a tánc mozgásformáiról nyeri elnevezéseit: lippentős, mártogatós, kopogós. A régies
táncdalok mellett a kezdetleges tánckísérő hangszerek használatát is sokáig megőrizte: a
dudát, furulyát, köcsögdudát és a citerát. A fent felsorolt stílusjegyeket szem előtt tartva
zenére rövid táncolás eszközzel (bot), majd partnerrel páros ugrós eltáncolása a szerelmi
csalogatós jellegét hangsúlyozva.
Angolkeringő
Táncmozgását az extrém magasságok és mélységek jellemzik. A lágyan kezdődő, majd
folyamatosan tovább fokozódó emelkedés a bokában és a térdekben és a kontrollált
ereszkedés a jellemző. Az ellenmozgások ennél a táncnál fontos "lendületbe hozók" a
mindenkori fordulások előtt. Ezeknek a megelőző mozgásból harmonikusan kell kifejlődniük
és nem lehetnek rándítás-szerűek, vagy mesterkéltek. A testhajlással tudja a táncos a fordulás
lendületét kontrollálni és az egyensúlyt megtartani anélkül, hogy az ívről letérne.
Ezeket a szempontokat figyelembe véve a vizsgázó bemutatja a tánc haladó figuráit a
felsorolás szerint. Natural turn, Reverse turn.
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"BOUNCES"
Zene: 4/4, közepes tempó
Kh.: ülőhelyzet, két talp érintés, nyitott felhúzott térd, függőleges gerincoszlop, kezek az alsó
lábszáron nyugszanak, tekintet előre-egyes irányba néz
1. ü.

1
2
3-4

törzsív előre, bounce
bounce
gerinc nyújtása tilt helyzetbe

2. ü.

1-2
3
4

bounces
gerinc függőleges helyzetbe emelkedik
pozícióváltás (I. pozíció)

3. ü.

1
2
3-4

törzsív előre, bounce
bounce
gerinc nyújtása tilt helyzetbe

4. ü.

1-2
3
4

bounces
gerinc függőleges helyzetbe emelkedik
pozícióváltás (II. pozíció)

5. ü.

1
2
3-4

törzsív előre; bounce
bounce
gerinc nyújtása tilt helyzetbe

6. ü.

1-2
3-4

bounces
gerinc függőleges helyzetbe emelkedik

7. ü.

1
2
3-4

térdhajlítással lábfő flex
lábfő poent
"1-2" ismétlése

8. ü.

1-2
3
4

párhuzamos I. pozícióba zárnak a lábak
csípőízületből kiforgatnak a lábak
kiinduló helyzet

Szempontok az értékeléshez:
A tanuló tudja:
 mely tánctechnikához tartozó gyakorlatot kell bemutatnia
 melyek azon tánctechnika főbb jellemzői, sajátosságai
 tudja azokat megnevezni
 gyakorlattani bemutatáskor azok helyes végrehajtására törekedjen
 az adott gyakorlat eltáncolásakor figyeljen, a helyes zenei beosztásra.
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A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MEGJELENÍTÉSE
A VIZSGÁHOZ
Intézményünkben harmadik éve folynak a minőségbiztosítási mérések.
Pontosan a szülőknek és a tanulóknak kiadott kérdőívek feldolgozása során fogalmazódott
meg az a szinte tömeges méretűnek mondható igény, hogy a tanszakra beiratkozott tanulók
döntő többsége a szüleivel együtt szeretné a 4 éves tanulmányait érettségivel lezárni.
Biztosítani kívánjuk a "Tánc és mozgásművészet" című érettségi vizsgatantárgy
alkalmazásának, működésének nyomon követését. Különös figyelemmel kísérjük az érettségi
elnökök és vizsgabizottságok véleményét, a vizsgák jegyzőkönyveit.
Mindezeket évente megvizsgáljuk és a tapasztalatok alapján elvégezzük a szükséges
módosításokat.
Kidolgoztuk a mérési technikát az érettségi vizsgával kapcsolatban is. Amennyiben
elfogadják az akkreditációs kérelmünket és érettségi vizsgát szervezhetünk a Tánc és
mozgásművészet tantárgyból, úgy a beválási vizsgálatok jegyzőkönyveit és a mérések
tapasztalatait szívesen rendelkezésére bocsátjuk az OKÉV illetékeseinek.
Az érettségit megelőzően, az oktatás során az iskola részletesen kidolgozott
minőségbiztosítási rendszere az irányadó.
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A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SAJÁTOS
FELTÉTELEK, KÖRÜLMÉNYEK, ESZKÖZÖK
A vizsga két részből áll. Egy elméleti és egy gyakorlati részből. Az elméleti részre vonatkozó
szabályok megegyeznek a 100/1997. (VI. 13) Kormány rendelet, a szóbeli vizsgákra
vonatkozó 31-től 40. §-ig vonatkozó jogszabályokkal.
Vizsgára az a tanuló bocsátható, akinek az előző négy évben tanult minden elméleti és
gyakorlati szaktárgyakból érvényes osztályzata van. A vizsga előtt ezt a vizsgaelnök a
meglévő dokumentumokból ellenőrzi.
A tanuló a szóbeli tételsorból húz egy tételt és a felkészülési idő után a vizsgabizottság előtt
kifejti azt. A gyakorlati tételsorból szintén húz egyet és a felkészülési idő után a
vizsgabizottság előtt bemutatja.
Javasolt időbeosztás 15 vizsgázóig az elméleti rész délelőtti, a gyakorlati rész délutáni
bemutatása. 15 főnél nagyobb létszám esetén külön vizsganap az elméleti és külön a
gyakorlati rész bemutatásához.
A szóbeli vizsga helyisége az igazgató által kijelölt tanterem.
A tanteremben legyen a falon Európa politikai és a történelmi Magyarország a vármegyéket
feltüntető térképe a tánctörténeti vizsgarészekhez kapcsolódóan.
A szóbeli vizsgához más segédeszköz nem szükséges.
A gyakorlati vizsga helyisége az iskola által használt táncterem.
A táncterem felszereltsége az előírtaknak megfelelő (rúd, tükör, padló vagy parketta borítás,
magnó, CD lejátszó, erősítő, hangfal).
A vizsgázó a tánc bemutatására megfelelő ruházatban jelenjen meg. A láb takarva nem lehet,
az ízületek jól látszódjanak. A három táncfajtához való lábbeliket hozzon magával és azt az
egyes táncok bemutatásának megfelelően cserélje át. Páros táncok bemutatására legyen a
táncteremben egy férfi és egy női partner, akik a táncokat ismerik és a vizsga ideje alatt
rendelkezésre állnak. Őket a szaktanár jelöli ki és kéri fel a vizsga segítésére. A partnerek a
vizsgázónak külön nem segíthetnek, csak a páros táncokban kísérnek.
Egyszerre három vizsgázó húz tételt. Az első bent marad a vizsgahelységben, a többi kettő
külön helyiségben készül fel. A külön helyiségben felügyelő tanár jelenléte szükséges. A
felkészülési idő után a vizsgázó szóban röviden ismerteti a bemutatandó táncot, annak stílusát,
felépítését, a történelmi korban elfoglalt helyét, zenekíséretét. A kérdező tanár a megfelelő
zenét bekészíti. A húzott tételnek megfelelően a vizsgázó bemutatja a táncokat a tételben
felsorolt sorrendben. A táncpartner a táncoknak megfelelően jelen van és szükség szerint, a
kérdező tanár utasításának megfelelően együtt táncol a vizsgázóval.
Az elméleti és a gyakorlati vizsgák után a délutáni időben a vizsgaelnök berendeli a
vizsgázókat és kihirdeti a vizsgaeredményeket.
Esetleges meg nem jelenés esetén a távolmaradt vizsgázó a következő vizsgaidőpontban adhat
számot tudásáról.
Az érettségi vizsgabizottság tagjai:
 Érettségi vizsgaelnök
 Iskolaigazgató, vagy helyettese




Tánc munkaközösség vezető
Kérdező tanár

A tánctanárok iskolai végzettsége:
Sólymos József MTF; Laczó Zsuzsa - MTF; Ettererné Dezső Virág - MTF IV. évf.; Szarvas
Tibor MTF I. évf.
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SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskola érettségi vázlatos és általános
vizsgakövetelményéről.
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskola érettségi és
vizsgakövetelményeit az intézményben tett személyes felmérésem és az alábbi
dokumentumok alapján végeztem:
 az iskola alapító okirata,
 az iskola pedagógiai programja és benne a néptánc tanszak helyi tanterve.
A dokumentumok vizsgálatának szempontjai:
 jogszerűség, törvényesség
 szakszerűség,
 megvalósíthatóság,
 összegzés.
Nevelési és oktatási célok:
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskola a pedagógiai programjában
részletesen kifejti a nevelési feladatokat és oktatási céljait.
 A speciális művészeti ismeretek elsajátításán túl, tartalmazza a kreatív személyiség
kialakítását a kultúra iránti nyitott magatartást, esztétikai érzékenységet, a
művészetek befogadását, értékét és művelését.
 Összhangban kíván eredményeket elérni az életkori sajátosságokkal.
 A tanulók teljes személyiségfejlesztését tűzte ki célul.
 Választható tárgyként tánc és mozgásművészet tantárgyból a 4. év végén érettségi
vizsgát tehetnek a szakos tanulók, másrészt a megszerzett tudás birtokában nagy
valószínűséggel sikeresen tudnának továbbtanulni a Magyar Táncművészeti
Főiskola megfelelő szakjain.
 Az akkreditás kérelem a 100/1997(VI.13) Korm. rendelet, érettségi
vizsgaszabályzat 6-7-8 § rendelkezéseinek értelmében, azokat betartva (Pála
Károly Főigazgató helyettes úr javaslatára) lett benyújtva az OKÉV felé.
 Az intézményben jelenleg 2002-03 tanév 103 beiratkozott tanuló 9-10-11-12
évfolyamon tanul a tánc és mozgásművészet szakon. A megnövekedett érdeklődés
jelzi azt az igényt, hogy mind többen szeretnének elhelyezkedni a későbbiekben
táncos pályán, akár mint pedagógus, akár mint előadóművész. Mindezek feltétele
az, hogy a négy éven keresztül megszerzett ismereteket egy érettségi vizsgával
tudják hitelesíteni.
1./ A tantervi háló feltüntetett elméleti tantárgyak és társművészetek hete, tanítási óraszáma
megfelelő és elegendő képzést nyújt a Tánc és mozgásművészet szabadon választható
vizsgatantárgy sikeres elvégzéséhez 100/1997.(V1.13.) Korm. rend. 6.§(9)2.
2./ A vizsga formája elméleti (szóbeli) és gyakorlati (bemutató), mely így reális képet ad a
növendék felkészültségéről. A (10) 4/a bekezdés értelmében a középiskola helyi tantervében
található általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányokra
felkészítő ismeretekre épülő vizsgakövetelmény (Magyar Táncművészeti Főiskola).
A 7.§ (1) bekezdés értelmében a vizsgatárgy középszintű
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Elméleti rész:
 folklórismeret,
 tánctörténet
Gyakorlati rész:
 kortárs és modern tánc
 társastánc
 néptánc.
A képzés első évében a klasszikus balett tantárgyat alapozó jelleggel tanulnak. A képzés
harmadik, negyedik évében történelmi társastáncot, az ismeretek bővítése szempontjából.
A zeneelméleti ismereteket ének órákon megszerzik a tanulók.
Az előírással szemben mely minimum 138 óra képzést ír elő, a diákok 830 órában tanulják a
vizsgatárgyat a teljes tanulmányi idő alatt.
3./ Tánc és mozgásművészet érettségi tételsor elmélet 1-20-ig. A tételsor összetett a tananyag
részleteire is kiterjed.
a./ A folklórismeret tantárgy (38 óra) tantermi követelményeire épít. Így azok rendszerükben,
tartalmukban biztosan koherensek és konzisztensek.
b./ A Tánctörténet (34 óra/év) tantárgy tantervi követelményeire épít a tételsor. Tartalmi
teljesíthetősége és a tanítási idő szerinti követelménye garantált.
c./ A társastánc tantárgy 34 óra/év elméleti részeire épít.
d./ A modern-kortárstánc alapfokú követelményeire és tantervi programjának elméleti részeire
épít.
Az elméleti tételsor szerkesztése összetett így a vizsgán reális képet ad a tanuló tánc, elméleti
folklórismeret felkészültségéről.
Az elméleti tételeket megfelelőnek és kivitelezhetőnek ítélem meg.
4./ Tánc és Mozgásművészet Érettségi tételsor gyakorlat 1-20.
A tételsor összetett mely tartalmában felöleli
a./ a 10-12. évfolyam Néptánc (68, 68, 60 óra/év)
b./ a 9. évfolyam Balett (36 óra)
c./ a 9-10-11-12 évfolyam Társastánc (34, 68, 68, 34 óra/év)
d./ a 9, 11-12 évfolyam Modern-Kortárstánc (2x45'/hét)
e./ a 11 évfolyam Történelmi társastánc (37 óra/év) gyakorlati oktatásának anyagát.
5./ Mindezek alapján megállapítható hogy a tanmenetek:
 Modern és kortárstánc
 Társastánc
 Néptánc
 Klasszikus balett
 Történelmi Társastánc
 Tánctörténet
 Zeneelmélet
megfelelnek a 100/1997 (VI.13) Kormány rendelet
27/1998 (VI.10) MKM rendelet
1993 évi LXXVI. Törvény 5. § (3) bekezdés pontjában előírtaknak.

6./ Javasolt Tankönyvek listáját a tárgyak tanulásához megfelelőnek tartom, de az
elmélyültebb ismeretszerzés szempontjából a néptánc tantárgy szakkönyv listáját kibővíteni
kérem:
Szerk.: Felföldi László - Pesovár Ernő: A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya
Balett: Sebestyén Katalin: A klasszikus balett módszertana I-III.
Folklórismeret: Balassa-Ortutay: Magyar Néprajz
7./ A javítási, értékelési szempontrendszer mind a szóbeli mind az írásbeli vizsga esetében az
1-50 pontskála segítségével történik a 100/1997. (V1.13) Kormány rendelet 41.§-ának
megfelelően történik.
A javítási és értékelési szempontrendszer, a vizsgamodell 1-1 elméleti és gyakorlati
mintavétellel bemutatva meggyőző, és reális képet alakít ki a vizsgázó felkészültségéről. A
törvényi előírásoknak megfelel, a kor szakmai színvonalán kéri számon a tanultakat.
8./ A minőségbiztosítást az akkreditációs kérelem elfogadása után lehet a vizsgákkal
kapcsolatosan elvégezni.
9./ A vizsga lebonyolításához szükséges sajátos feltételek, körülmények, eszközök Az
elméleti részre vonatkozó szabályok megegyeznek a 100/1997. (VI.13) Kormány rendelet, a
szóbeli vizsgára vonatkozó 31-40. §-ig vonatkozó jogszabályokkal. Mind a szóbeli, mind a
gyakorlati vizsgára megfelelőnek és elégségesnek tartom a felsorolt eszközöket (technikai
berendezések, térképek, a táncterem felszerelései stb.). A vizsgázó számára a ruházati
előírások is megfelelőek. A vizsgakörülmények biztosítása a leírtaknak megfelelően korrekt.
Összegzés:
Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskolában több mint tíz éves hagyománya
van a művészképzésnek, ezen belül a tánc és mozgásművészeti képzésnek.
Mivel egyre nagyobb az igény mind a szülők, mind a növendékek részéről, hogy szabadon
választható tárgyként tánc és mozgásművészet tantárgyból érettségizzenek, megkönnyítve
ezzel továbbtanulási szándékukat, mind az előadóművész, mind a táncpedagógusi pályán.
A szaktantárgyakat egy stabil oktató gárda tanítja, akiknek megvan, vagy folyamatban van
legmagasabb szakirányú táncpedagógiai végzettsége.
A tanmenetek és a vizsgatételek megfelelnek a törvényi előírásoknak és a szakmai
feltételeknek.
Mindezek figyelembevételével az általam elbírált tánc és mozgásművészet tantárgy érettségi
akkreditációjának kérelmét elfogadásra ajánlom, és a leírtak alapján javaslom annak
jóváhagyását.
Szeged, 2003. február 5.

Halmi Zoltán
Országos Alapfokú Közoktatási és
Művészetoktatási szakértő
Szakértői Ig. sz.:
1. 001815
2. 001990
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SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Középiskola
Tánc és mozgásművészet
című tantárgy érettségi akkreditációs kérelméhez
A szakértői munka elvégzésére az iskola igazgatója Pappné Nagy Ildikó és mozgásművészeti
tanára Sólymos József kért fel.
A művészeti középiskola kérelmének szakértői véleményezését az iskola által elküldött alábbi
dokumentumok alapján végeztem:
 a művészeti középiskola érettségi vázlatos és általános vizsgakövetelménye
 javítási-értékelési szempontrendszer
 tantervi háló és heti óraszám
 tánc és mozgásművészet tantárgy érettségi tételsora (elmélet és gyakorlat)
 modern-kortárstánc, mint tantárgy alapfokú követelményei és tantervi programja
 társastánc tanmenet 9-10-11-12. évfolyam
 néptánc tanmenet 10-11. évfolyam
 klasszikus balett tanmenet 9. évfolyam
 történelmi társastánc tanmenet 11-12. évfolyam
 tánctörténet tanmenet
 zeneelmélet tanmenet
 folklórismeret tanmenet.
A középiskolában 10 éve folyik művészeti képzés. A színvonalat bizonyítja, hogy
folyamatosan jelentkeznek tanulók az iskolába. A későbbi továbbtanulás, a táncos pálya
élethivatásként történő választása igényelné, hogy választható tantárgyként érettségizni
lehessen.
Az elküldött anyag megfelel:
 a 100/1997. (VI.13.) Kormányrendeletnek,
 a 27/1998. (VI.10.) MKM rendeletnek,
 az 1993. évi LXXVI. Törvény 5. § (3) bekezdés c pontjában előírtaknak.
A középiskola dokumentumainak vizsgálata az alábbi szempontok alapján történik:
 jogszerűség, törvényesség
 szakszerűség
 megvalósíthatóság.
A vizsgálatot csak az elküldött dokumentumok alapján végeztem. A személyi és tárgyi
feltételeket nem vizsgáltam, mivel egy már működő intézményről van szó.
A művészeti középiskola programjának felépítése, tartalma az oktatási törvényben előírtaknak
megfelelően tervezett.
Szerkesztése, tagolása a szakmai követelményeknek megfelel.
A 27/1998/VI.10. MKM rendelet alapján kiadott tantervi programra építkeznek, amit jól
ismernek, és követendőnek tartják.
Az érettségi elméleti és gyakorlati tételsor átfogja a táncos pálya széleskörű ismeretanyagát.
Aki ezekről színvonalas beszámolót tesz, az kellő tudással rendelkezik ahhoz, hogy
táncosként vagy továbbtanulva pedagógusként megfeleljen az élet kihívásainak.
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A középiskolában folynak minőségbiztosítási mérések, ezen mérések kiterjesztését tervezik a
vizsgákkal kapcsolatban is. A mérési technikát kidolgozták.
Az egész programból kitűnik a minőségre való törekvés, a művészeti nevelés iránti
elkötelezettség.
Ezen ismeretek birtokában véleményem szerint az iskola oktatása minőségi és törvényességi
szempontból megfelel annak a követelménynek, hogy választható tantárgyként a Tánc és
mozgásművészet tárgyból az itt tanuló növendékek érettségi vizsgát tehessenek.
A program jóváhagyását és bevezetését támogatom.
Javaslatom a fenntartó felé:
Az akkreditációs kérelem elfogadása, támogatása esetén Debrecen székhellyel középfokú
oktatási központ jöhet létre a tánc és mozgásművészet területén.
A megvalósításhoz sok sikert kívánok az iskola tantestületének.
Tisztelettel:

Tiszafüred, 2003. február 5.
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Medgyessy Ferenc Gimnázium
és
Művészeti Szakközépiskola

6 évfolyamos tehetséggondozó tagozat
helyi tanterve
2009.

OM azonosító: 031202
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Hat évfolyamos tehetségfejlesztő osztály óraterve
Tantárgy
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Történelem
1. idegen nyelv
2. idegen nyelv
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Informatika
Rajz
Művészetek
Mozgókép és média
Filozófia
Társadalomismeret és etika
Ének–zene
Testnevelés
Osztályfőnöki
Szabadon választható
Összes óra
emelt szintű képzés

7.
3
1
2
5
–
3
1
1
1
1
1
2
–
–
–
–
1
2
1
–
25
–

8.
3
1
2
5
–
3
1
1
1
1
1
2
–
–
–
–
1
2
1
–
25
–

9.
3
1
2,5
5
3
3,5
1
2
1,5
2
2
1
–
–
–
–
1
2
1
–
31,5
–

10.
3
1
2
5
4
3
2
2
1
2
2
0,5
–
1
–
–
–
2
1
–
31,5
–

11.
3
1
3
5
4
4
2
–
2
–
–
–
1
1
–
1
–
2
1
1
31
2

12.
4
1
4
5
3
3
–
–
2
–
–
–
1
1
1
1
–
2
1
2
31
2

*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) 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.
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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 értelmező- és 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,
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a kommunikációs zavarok fölismerése és képesség feloldásukra,
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 (tájékoztatóábrázoló, 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.
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Petőfi – 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:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam
Kerettantervi
óraszám szerint

148

148

148

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
alapelvei

helyesírás

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

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,
1234

Tömegkommunikáció
(14 óra)

Szövegértés-szövegalkotás
(5 óra)

A vizuális és a nyelvi jel, a
vizuális
és
a
nyelvi
kommunikáció
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

helyes alkalmazásuk.
Más népek, kultúrák nem
verbális jelei
A kommunikáció tényezőiről
és
funkcióiról
tanult
ismeretek felhasználása a
tömeg-kommunikációs
műfajok értő és kritikus
befogadásában.
Tapasztalatok szerzése a
manipulatív
szándék
felismerésében;
kritikus
magatartás a téves ítéletekkel
szemben.
Kreatív
gyakorlatok
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

Rendszerezés, ismétlés
(2 óra)
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.
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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.
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
„Bevezetés
művészetekbe,
szépirodalomba”
(12 óra)

Műnemek
műfajok

Tartalmak
a A művészet születése,
a 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
és Műnem
és
műfaj Szabad válogatás a klasszikus és kortárs
fogalmának tisztázása.
művekből, akár a tanulók előzetes
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Műfaji
ismeretek
megalapozása
Könyv és film
Népszerű irodalom.
Napjaink könyv- és Ifjúsági irodalom.
filmsikerei
Könyv és film kapcsolata,
(10 óra)
Irodalmi
alkotások
megfilmesítésének kérdési
Művészetek közötti átjárás
A film formanyelvének
megismerése
(8 óra)

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 Az antikvitás mint az
mítoszok világa
európai irodalom egyik
(12 óra)
forrása;
archetípusok felismerése:
beavatás,
átváltozás,
alvilágjárás,
utazás
–
bolyongás, születés – halál.
Klasszikus
mitológiai
történetek megismerése.

ismereteire hagyatkozva is.
Ajánlott felhasználni a tanulók korábbi
olvasmányélményeit, napjaink könyv- és
filmsikereit
Érvényesíteni lehet a történetiséget is:
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
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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),
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 A zsoltár típusai.
Zsoltárok könyve: 23. zsoltár, a 42.
himnuszok (10 óra)
zsoltár 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,
Villon műveiben
Odüsszeusz utolsó útja); 3-4 Villon mű
A műfordítás lehetőségei
(például 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
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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.
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
Nyelv,
nyelvhasználat
(4 óra)

Hangtani elemzések
(4 óra)

Tartalmak
nyelvtan, A nyelv mint elemek és
szabályok rendszere.
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.

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

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
szóilletőleg
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
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megközelítése,
a
szembenálló nézetek, érvek
összevetése.
(Az eltérő fogalomkészlet
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.

megfogalmazása
Elemi
és
nem
elemi
szerkesztettségű mondatok
ábrázolása,
jelentésük
megadása.
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
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hanglejtéssel
kifejezett
logikai-retorikai információ
megjelenítése
az
írott
szövegben
Szövegértési, szövegalkotási
gyakorlatok(2 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. 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
Egy poétikai hagyomány
története kialakulásától
korunkig

Az anakreoni hagyomány
(14 óra

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:
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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 és az irodalom
kapcsolata
(12 óra)

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

Debrecen kulturális élete
napjainkban
Archetípusok, archetipikus
helyzetek tudatosítása.
Motivikus szerkesztés.
Regény műfaji jellemzői.
Denotatív, konnotatív
jelentés.
Jellemformálás.

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
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,
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Szövegtípusok
(12 óra)

Könyvkönyvtárhasználat
(4 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.

és A könyvtári katalógusok,
számítógépes adatbázisok, az
internet
szerepe
az
információszerzésben, témák
feldolgozásában.
A forráshasználat etikai
normái és formai kötöttségei.

tömörítés
megadott
terjedelemben,
szövegfeldolgozás megadott
kérdések,
szempontok
alapján.
A
kommunikációs
helyzetnek
megfelelő
nyelvváltozatok
szókincsének,
elemés
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
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idézés technikai szabályainak
és etikai normáinak ismerete
és alkalmazása.
Prezentáció
(ppt.
vagy
egyéb) készítése
Ismétlés (1 óra)

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
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A szerelem
népdaltól
költészetéig
(12 óra)

költészete:a Egy téma változatai: művek a
napjaink klasszikus
magyar
irodalomból 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?)

József:Magyarország!,
Orbán
Ottó:Magyarság,
Melyben Balassi módján
fohászkodik,
Kányádi
Sándor:Vannak
vidékekElőhang, Kovács András
Ferenc: Magna Hungaria
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,
Nagy
Pilinszky,
Nemes
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,
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A komikum
változatai
(18 óra)

forrásai

Háy János: Dzsigerdilen,
Spiró György: Fogság)
és A
komikum
forrásai- Karinthy Frigyes. Tanár úr
komikumelméletek.
kérem, Czakó Gábor: A
A
komikum
változatai tudás
öröklése,
Örkény
(humor,
szatíra,
irónia, egypercesek,
groteszk).
A komikum megjelenése Komikus eposzok: Petőfi
epikus és drámai művekben. Sándor:A helység kalapácsa
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)

Rendszerezés, ismétlés
(16 óra)
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
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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
Jeltani
és
alapfogalmak
(5 óra)

Tartalmak
jelentéstani A jelek fajtái
A
jelentés
létrejöttének
folyamata,
a
jelentésszerkezet.
Hangalak
és
jelentés
kapcsolata

Stílus
a
mindennapi Stíluselem,
stílushatás,
nyelvhasználatban
állandó 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,
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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 mondatés a szövegalkotásban.
A
helyesírás
esztétikai
lehetőségei
a
szépirodalomban

Stílustörténeti áttekintés
(7 óra)

Az irodalom és nyelvészet
kapcsolata
a
stíluselemzésben.
A
stílusirányzatok

nyelvrétegbeli
stiláris
különbségének
figyelembevételével.
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
szövegek
reprezentáló
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,
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áttekintése.
kérdése.

A

formanyelv a barokk kora: például részlet
Pázmány egy prózai írásából
vagy Mikes Kelemen egy
levele vagy a korszak
névtelen költészetéből
klasszicizmus:
Kazinczy
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
A romantika
(8 óra)

Tartalmak

Feldolgozásra, megismerésre
ajánlott szerzők és művek
Egy korstílus jellegzetes A kor angol vagy francia lírai
jegyei az irodalomban és a alkotásaiból; Emily Bronte:
társművészetekben
Üvöltő szelek vagy E.T.A.
Hoffmann:
Az
arany
virágcserép,
Puskin:
Anyegin,
Vörösmarty
lírájából vagy kisepikájából;
Kölcsey lírájából és értekező
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„Mélyfúrás”: egy
belső összefüggései
(15 óra)

életmű Petőfi Sándor életművének
és kultuszának megközelítése

„Mélyfúrás”: egy életmű Arany János életművének
belső összefüggései: epika és megközelítése
(ismeretek
líra
Arany
tanulmányairól,
(18 óra)
kritikáiról,
szerkesztői
munkájáról, fordításairól is)

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

A
művészet
társművészetek
hatása (11 óra)

hatalma- A művész-művészet mint
egymásra téma
megjelenése
az
irodalmi alkotásokban
A zene és a képzőművészet
hatása az irodalomra

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

Rémtörténetek
csavargók,
költők”
(12 óra)

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

és/ vagy Egy népszerű műfaj eredete
„elátkozott (legalább 1 -2 verses és 1
prózai mű)

prózájából; Heine néhány
verse
Petőfi-versek fordításai,
Petőfi-kép
alakulása
napjainkig
Költők
Petőfiről(versek,
tanulmányok)
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
balladaillusztrációi
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
Csontváry- Nagy 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,
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Hobo
(Földes
dalszövegei

László)

Ismétlés, rendszerezés
(9 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 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.

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
normák
nyelvhasználati
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,
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A szónoklat (alkalmi beszéd)
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.

nyelvi
kifejezésmód,
retorikai
eszközök
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
tegezésnekmagázásnak
megfelelő
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alakulatok).
Nem természetes nyelvi
szövegek
(természettudományos
formalizmusok
vagy
programnyelvek)
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
Feldolgozásra, megismerésre
ajánlott szerzők és művek
A világok párbeszéde
Egy szabadon választott -„tavi
költők”,
Byron,
(18 óra)
század
(pl.
XIX.) Shelley, Keats, E Bronte, Poe
angol,francia orosz irodalma -Lamartin, Victor Hugo,
Témaműfaj
és Stendhal, Balzac, Flaubert
stílusváltozatok bemutatása Baudelaire,
Verlaine,
egy századon keresztül
Rimbaud, Mallarmé
-Puskin, Gogol, Tolsztoj,
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Ars poeticák
irodalomban
(15 óra)

Lélektani
regény
(6 óra)

a

és

magyar Műfaji és történeti áttekintés
(legalább 6 régebbi és 2-3
kortárs szerzőtől)

társadalmi Társadalmi
és
lélektani
tényezők összefonódása a 20.
század
eleji
KözépEurópában

Az „átváltozások” irodalma

Egy motívum „élete”

„Mélyfúrás” – egy életmű Ady
életművének
és
belső összefüggései
kultuszának megközelítése
(18 óra)
„Mélyfúrás”életmű
(15 óra)

a

Kosztolányi Dezső
(6 óra)

babitsi A
kor
ismeretanyagának
felhasználása
művészetében
Az
életmű
összefüggései

filozófiai
Babits

Dosztojevszkij, Csehov
Janus Pannonius, Csokonai,
Kölcsey, Petőfi, Arany, Ady,
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

belső Rendszerező órák, hiszen a
művész
alkotásaival
különböző
tematikus
egységekben már találkoztak
a
diákok.
Kosztolányi
nyelvszemlélete.
A Nyugat nemzedék
Portrék, művek a Nyugat Nemzedékenként 2 költő,
(1o óra)
egymást követő nemzedékei akikről eddig még nem esett
köréből
szó(Juhász Gyulától Illyés
Gyuláig.
Itt
tárgyalható
például a Radnóti életmű is.)
Mesterek és Mesterek
Költők egymás között
Petőfi- Arany, Ady- Móricz,
(5 óra)
Barátságok, viták a művek Babits - Szabó Lőrinc,
tükrében
kortársak…Ady-Kosztolányi,
Babits-József
Attila…Karinthy paródiák
Fejezetek a színház és Drámatörténeti áttekintés;
Szophoklész:Oedipus királydrámatörténetből - A jelent A műfaj átalakulása, téma, és Henrik Ibsen:A vadkacsameghatározó múlt
dramaturgiai megoldások, a Csehov: Ványa bácsi, Arthur
(6 óra)
konfliktus
változatai, Miller:.Az ügynök halála
értelmezéstörténet .
O Neill:Utazás az éjszakábaJelen, múlt, dráma
L.Pirandello:Hat
szerep
Az
illúziók
tragédiái- szerzőt keres, Dürrenmatt: A
önkínzó feltárulkozások
fizikusok,
E.Albee:Nem
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(legalább
2-3
szerző félünk a farkastól
művének elemzése)
A magyar irodalom és a Film és irodalom viszonya
Korda Sándor- Jókai Mór.
magyar film kapcsolata
Az aranyember, Szőts István(10 óra)
Nyírő József. Emberek a
havason,
Fábri
Zoltán
filmjei, Makk Károly - Déry
Tibor: Szerelem, Huszárik
Zoltán-Krúdy
gyula:
Szindbád,,
Sándor
PálMándy Iván: Régi idők
focija, Gothár Péter-Bodor
Ádám: A részleg
Rendszerezés, ismétlés (3
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 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

A kommunikáció tényezői és
funkciói. Az igényes egyéni
és közösségi kommunikációs
magatartás követelményei.
A
nyelvi
szintek
grammatikája (hangtan, szóés 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
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tananyagmennyiséget
úgy
kell elvégezni, hogy erre a
témakörre valóban jusson
elegendő idő (14 óra)

tartalmi
és
formai
jellemzőinek kapcsolata a
kommunikációs 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.

tömegkommunikációra
vonatkozó
ismeretek
összefoglalása
és
alkalmazása
a
nyelvhasználatban
minden
beszédhelyzetben
és
a
szépirodalmi
nyelvi
jelenségek megítélésében, a
saját nyelvi teljesítmény
csiszolásában,
az
önkorrekcióban.
Kommunikatív szempontok
tudatos
alkalmazása
a
különféle
szövegek
elemzésében, értékelésében:
a kommunikációs funkció,
előfeltevések,
tudáskeret,
pragmatikai jelentés stb.
megítélésében.
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
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vonásainak
bemutatása
néhány
irodalmi
és
képzőművészeti alkotásban
(az impresszionizmustól a
szürrealizmusig).
Önálló tájékozódás a kortárs
irodalmi
nyilvánosságban,
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

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,
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A posztmodern(4 óra)

Modern és posztmodern:
Építészet,
tudományok,
filozófia, irodalom

Portrék, művek a század Tájékozódás a 20. század
világirodalmából (5 óra)
világirodalmában
(Esetleg
egy mű zenei, filmes vagy
színpadi adaptációja.)

Motívumok egy életműben
(19 óra)

József Attila
megközelítése

életművének

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
Mann, Hermann Hesse,
Bulgakov, Garcia Marquez,
Camus;
Arthur
Miller,
Stoppard, T. S. Eliot, Benn,
Lorca, Celan
A táj vagy a gyermekiség
vagy a szerelem vagy a
közéleti
kérdések
köré
szervezett életmű illetve
művek + néhány gondolati –
létértelmező vers
Ottlik Géza: Iskola a határon,
Kertész Imre: Sorstalanság

Újfajta narratív eljárások A 20. századi magyar
mint
jelentésteremtő történelmi
traumák
gyerekszemmel,
új
tényezők (8 óra)
prózapoétikai eszközökkel.
Mai magyar irodalom – Néhány mű (eddig nem Legalább 1 regény vagy
próza (10 óra)
választott szerzőktől)
elbeszélés-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)
Mai magyar irodalom – líra Néhány mű (eddig nem legalább 2 szerző néhány
és dráma ( 10 óra)
választott 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
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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
elegendő idő (legalább ..
hét).
(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)

- írásbeli műfajok (közép
és/vagy emelt szintre)
- tesztek (emelt szintre)
- szóbeli tételek (közép
és/vagy
emelt
szintre):
felkészülés a tartalmi és az
előadásmódbeli
kritériumoknak megfelelően
tematikus,
motivikus,
csoportosítás műfaj

Péter,
Tasnádi
István,
Egressy Zoltán)
–
a
műelemző,
összehasonlító,
érvelő,
reflektáló
szövegfajta
sajátosságai
– az aktuális év kijelölt
tételei szóbeli tételei szerint

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
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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
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kell válniuk a 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, egyegy 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
Nemzeti jelképeink (6 óra)
jelképek
változása
és
állandósága
történelmünkben.
A magyar címer jellemzői, címertörténeti
áttekintés.

1277

Az egyén a történelemben (3 óra)

Helytörténeti ismeretek (2 óra)

Ősi társadalmak (5 óra)

Az ókori keleti civilizációk (11 óra)

Nemzeti zászlónk bemutatása, története.
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.
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Az ókori görögök (15 óra)

Az ókori Róma (17 óra)

Falvak, városok.
A civilizáció kezdete, az állam és az írás
megjelenése.
A potamikus kultúrák általános jellemzői.
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.
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Mindennapi
élet,
életmódtörténet,
Tömegszórakoztatás az ókorban,
A népvándorlás. Az antik civilizáció
felbomlása.

Tematikus
áttekintés
–
ismétlő,
rendszerező órák ajánlott témakörei (10
óra)
Az egyén a történelemben – híres
Egyén a történelemben
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.
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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
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
összehasonlítása 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
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belpolitikája.
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
A középkor Európája (1000–1500-ig)
középkorban.
(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.
Középés
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 Árpád-kor Magyarországon.
István király öröksége.
Árpád-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.
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Trónviszályok a XII. században.
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,
Életmód, hitvilág
művészete.
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,
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megállapodásai. A világi és egyházi hatalom
összecsapásának társadalmi, gazdasági okai,
következményei
Szerzetesség a XI–XIII. században.
Az eretnekmozgalmak kialakulásának okai.
A patarénusok, a katharok, a valdensek.
A keresztes háborúk és lovagrendek a A keresztes háborúk okai, menete,
következményei,
a
hadjáratok
középkorban
eseménytörténete, a 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
Európa gazdasága a feudalizmus idején
gazdaságának, 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

1286

Rajna-vidéken.; A városfejedelemségek.
A magyar városfejlődés korai szakasza.

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
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felismerése. 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.
századi Az angolszász kapitalizálódás, a polgári
fejlődés és a mindennapi élet a kora újkori
Angliában.
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)

Hatalmi viszonyok
Európában (6 óra)

a

XVIII.
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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
A felvilágosodás kora (1714–1789)
Hatalmi viszonyok a XVIII. századi fejlődés és a mindennapi élet az újkori
Angliában.
Európában (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.

1290

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.
szatmári
béke
következményei:
Magyarország a Habsburg Birodalom A
Magyarország beillesztése a Habsburg
rendszerében (1711–1790) (8 óra)
Birodalomba.
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
tanításaik
zsidó, 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
Népesség, település, életmód
jellegzetes 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,
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A korai polgári forradalom.
A katolikus megújulás.
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 XVII-XVIII.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
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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 viszonyok 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
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legjelentősebb 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 A márciusi forradalom.
Magyarországon (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 Megtorlás, önkényuralom, neoabszolutizmus.
A Bach-rendszer kiépülése.
Magyarországon (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,
Kasszandra
levél).
A kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság,
közlekedés. Gazdasági felzárkózás.
A polgárosodó társadalom és sajátosságai, a
torlódó társadalom. A polgári állam
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kiépülése
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.

Tematikus
áttekintés
ismétlő,
rendszerező órák ajánlott témakörei (19
óra)
A korai polgári forradalmak és a reformáció.
Forradalmak és ideológiák (5 óra)
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
a XIX. században (4 óra)
figyelembevételével.
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.
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A reformok és a hatalom, a forradalom és a
hatalom viszonyrendszere.
A reformok és a forradalom eredményeinek
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
Közép-Európában 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)

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.

Összefoglalás (14 óra)
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.

1305

A tanulók legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg kritikus elemzésére, a
szakirodalmi szövegek megállapításainak értelmezésére, összefüggéseik felismerésére.
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.
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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
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Nemzetközi viszonyok 1945–69 között
(7 óra)

miniszterelnöksége. Háborúellenes
törekvések (Magyar
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.
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Magyarország 1944–68 között (10 óra)

A világ az ezredforduló előtt (1969–1990)
(6 óra)

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes
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.
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Magyarország 1968–90 között (6 óra)

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

Az Észak-Dél ellentét.
A távol-keleti régió változásai.
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)
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Hatalmi rendszerek, gazdasági, politikaikatonai szövetségek: (5 óra)

Gazdaság és gazdaságpolitika: (4 óra)

Birodalmak virágzása és bukása: (4 óra)

Forradalom, reform, kiegyezés: (4 óra)

A Szent Szövetség hatalmi rendszere.
A XIX. század végének katonai-politikai
szövetségi rendszerei.
Az első világháború utáni hatalmi
átrendeződés, új szövetségek.
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.

1312

Egyén, közösség, társadalom: (2 óra)

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)

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.
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,
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Összefoglalás (17 óra)

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
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;
 önálló feladatlapokkal a tanulói tudásszint ellenőrzése;
témazáró dolg
ozatok,
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.

1315

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,
 útbaigazítás,
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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;
 időhatározók.
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Modalitás:



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
Vendéglő, rendelés, fizetés, reklamáció
Utazás

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

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.
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3. Kapjon ízelítőt az angolszász országok kultúrájából és civilizációjából, sajátos értékeiből,
és ezeket saját kultúrájával összehasonlítva a magyar kultúrát is lássa tágabb
összefüggésben.
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
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továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és
kultúrájáról.
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)
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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,
18
összefoglalásra, 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
10
kapcsolatok
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,
20
összefoglalásra, 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,
1334





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:



gyakoriság; időpont, időtartam;
időre vonatkozó elöljárók.






képesség;
szükségesség;
engedélyezés;
tiltás.

Modalitás:

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,
összefoglalásra, 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.
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
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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.
 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
mondatokban válaszolni
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni
 kérdéseket feltenni
 eseményeket elmesélni
 megértési probléma esetén segítséget kérni
 egyszerű párbeszédben részt venni

kérdésekre

egyszerű

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

1355






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
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
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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
szövegösszefüggésből 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
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni
 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani
 köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül
megérteni
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni
 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni
 beszélgetésben részt venni
 társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.
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))
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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 csoportmunkában 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 síkés 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, bizonyítási módszerek megismerésére, valamint a fogalmak, szabályok pontos
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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,
Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben.
függvények, 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

Statisztika,
valószínűség

Tartalom
Három- és négyszög alapú egyenes hasábok, forgáshenger hálója,
tulajdonságai, felszíne, térfogata.
Valószínűségi kísérletek egyszerű konkrét példák esetében.
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
Gondolkodási
megismerési
módszerek

Tartalom
és Gondolatok szóbeli és írásbeli kifejezése.
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,
Függvények és ábrázolásuk a derékszögű koordináta-rendszerben.
függvények, 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,
Valószínűség előzetes becslése, szemléletes fogalma.
valószínűség
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,
2 2
2
3 3
disztributivitás; (a ± b) , a – b szorzat alakja, (a ± b) , a – 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.
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A fogalom célszerű kiterjesztése, a számok nagyságrendjének tudása.
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
módszerek

Számtan algebra

Függvények,
sorozatok

Geometria

Valószínűség,
statisztika

Tartalom
Tétel és megfordítása.
Bizonyítási módszerek, jellegzetes gondolatmenetek (indirekt módszer, skatulya-elv).
Változatos kombinatorikai feladatok.
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.
A négyzetgyök függvény. A tanult függvények néhány egyszerű
transzformációja.
A forgásszög szögfüggvényeinek értelmezése, összefüggés a szög
szögfüggvényei között.
A szögfüggvények tulajdonságai (értelmezési tartomány, monotonitás, zérushelyek, szélsőértékek, periodicitás, értékkészlet), a függvények ábrázolása.
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.
Valószínűségi kísérletek.
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.

1382

11. ÉVFOLYAM
Témakör
Gondolkodási
módszerek

Számtan, algebra

Függvények,
sorozatok

Geometria, mérés

Valószínűség,
statisztika

Tartalom
Vegyes kombinatorikai feladatok.
Binomiális együtthatók.
Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk.
Feladatok megoldása gráfokkal.
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.
A 2x, a 10x függvény, az exponenciális függvény vizsgálata,
exponenciális 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).
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.
Egyszerű valószínűség-számítási problémák.
A binomiális eloszlás (visszatevéses mintavétel).
Eseményekkel végzett műveletek egyszerű, konkrét feladatokban.
Relatív gyakoriság.
A valószínűség klasszikus modellje.
Statisztikai mintavétel. a gyakorlati életben.
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Fejlesztési feladatok, tevékenységek
 A kombinatív készség fejlesztése.
 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).
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Vektorok koordinátáinak biztos használata.
Szakasz felezőpontja koordinátáinak kiszámítása.
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
módszerek

Számtan, algebra

Tartalom
Ekvivalencia, implikáció.
A halmazelméleti és logikai ismeretek kapcsolata, rendszerezése.
A megismert bizonyítási módszerek összefoglalása.
A kombinatorikai és gráfokkal kapcsolatos ismeretek áttekintése.
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.

Függvények,
sorozatok

Geometria, mérés

Egyszerű exponenciális, logaritmikus, trigonometrikus egyenletek és
azonosságok.
Az egyenletmegoldás módszerei.
Az alaphalmaz szerepe.
Egyszerű kétismeretlenes elsőfokú és másodfokú egyenletrendszer.
Szöveges feladatok.
A sorozat fogalma.
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.
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
Valószínűség,
statisztika

Tartalom
Adatkezelésnél osztályba sorolás.
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.
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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
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Témakör

Tartalom
kibővült 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.
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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.
( a ±b )2 ; ( a±b )3 .
a 2 −b 2 ; a 3 −b 3 ; a 4 −b 4 ; a 3 + b 3 .
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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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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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).
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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.

1411



































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
összefoglalás

Gondolkodási módszerek
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.

1422

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
visszahúzódóak, 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 tehetségígéret, 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
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.
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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
tantárggyal, 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
képességek is fejlődnek. A fizika tartalmat ad a matematikai problémákhoz (mérési
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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.
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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 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.
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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
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.
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Tudja, hogy a fizikai folyamatok térben és időben zajlanak le, a fizika vizsgálódási területe a
nem látható mikrovilág pillanatszerűen lezajló folyamatait éppúgy 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 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
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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 Rugalmas és rugalmatlan anyagok vizsgálata, megkülönböztetése. A
rugalmatlan anyagok. folyékony és szilárd testek térfogatának mérése mérőhengerrel.
A szilárd, a folyékony és a légnemű halmazállapot
A testek térfogata.
A
testek megkülönböztetése alakjuk és térfogatuk állandósága, illetve
változósága alapján.
halmazállapota.
A testek tömege. A A tömeg mérése digitális mérleggel vagy karos mérleggel
tömeg és a térfogat A sűrűség értelmezése konkrét példákon. A sűrűség, a tömeg és a
térfogat kiszámítása, arányosságok felismerése és alkalmazása.
közötti összefüggés.
Táblázatok, grafikonok készítése, használata.
A sűrűség.
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 Különböző testek (pl. játékautó) által megtett út mérése. Különböző
mérése.
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
átlagés és elemzése. A sebesség, a megtett út és a menetidő kiszámítása.
pillanatnyi sebesség. Az egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálatának értelmezése
(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.
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Témakörök

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
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 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
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Témakörök

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
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.
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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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
Egyszerű elektrosztatikai kísérletek elvégzése, elemzése. Egyszerű
kísérletek.
áramkörök összeállítása, kapcsolási rajzok elemzése. A feszültség és
Az elektromos áram. az áramerősség mérése digitális vagy hagyományos műszerrel. A
telepek feszültségének meghatározása. Ohm törvényének értelmezése
Áramkörök
gyakorlati példákon. Az ellenállás mérése digitális műszerrel. Az
összeállítása.
A
feszültség
és ellenállás, a feszültség és az áramerősség kiszámítása.
A vezetékek ellenállásának megmérése és összehasonlítása digitális
mérése.
Az áramerősség és műszerrel.
Feszültség-, áramerősség-mérés az áramkörben. Az összekapcsolt
mérése.
Ohm törvénye; az ellenállások és az eredő ellenállás megmérése digitális műszerrel.
ellenállás. A vezetékek Fogalmak
Anyagszerkezet, kölcsönhatás, energia.
elektromos
A pozitív és a negatív töltés, az elektron és a proton, töltött test,
ellenállása..
A fogyasztók soros semleges test; vezető, szigetelő; áramforrás; áramkör, részei, áramköri
kapcsolása.
A elemek jele, feszültség, áramerősség mérése, jele, mértékegysége;
összefüggés a feszültség és az áramerősség között, az ellenállás
fogyasztók
értelmezése, kiszámítási módja, jele, mértékegysége, vezeték
párhuzamos
ellenállása,
változtatható ellenállás; soros kapcsolás, párhuzamos
kapcsolása.
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Tartalmak
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
Az
áram
élettani legfontosabb érintésvédelmi előírások ismerete, felidézése, betartása.
Elsősegélynyújtás áramütés esetén. Az elektromágnes gyakorlati
hatása.
A
mágneses alkalmazásainak felismerése. A csengő, a telefon, a motor, a
kölcsönhatás. Az áram műszerek működésének értelmezése. Az elektromos munka
kiszámítása. Tájékozódás a háztartási készülékek teljesítményéről. Az
mágneses hatása.
teljesítmény
és
fogyasztás
kiszámítása.
Az elektromágnes a elektromos
Energiatakarékossági
lehetőségek
gyűjtése
az
iskolában
és
otthon.
gyakorlatban.
Az
Fogalmak
elektromotor.
Az elektromos munka. Anyagszerkezet, kölcsönhatás, energia.
Az
elektromos Hőhatás, izzólámpa, vegyi hatás, élettani hatás; mágneses
teljesítmény
és kölcsönhatás (vonzás és taszítás); elektromágnes, elektromotor,
elektromos munka, teljesítmény, fogyasztás.
hatásfok.
Az elektromágneses indukció; a váltakozó áram
Indukciós
A mozgási és nyugalmi indukció jelenségének értelmezése. Az
alapjelenségek.
Az indukált feszültség összehasonlítása különböző feltételek mellett.
indukált feszültség és Az indukált feszültség és áram megkülönböztetése konkrét esetekben.
áram.
A generátor működési elvének értelmezése. A hálózati áram
A váltakozó áramú frekvenciájának értelmezése.
generátor. A váltakozó A váltakozó áram hatásainak összehasonlítása az egyenáram
hatásaival.
áram hatásai.
A transzformátor. A A primer és a szekunder oldal felismerése. A feszültség fel- és
letranszformálásának előnyei.
transzformátor
A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. A teljesítmény
gyakorlati
összehasonlítása a primer és a szekunder oldalon.
alkalmazásai.
Az
elektromos A távvezetékkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók megismerése. Az
hétköznapi,
gyakorlati
lehetőségeinek
hálózat;
az energiatakarékosság
összegyűjtése
és
megvalósítása.
energiatakarékosság.
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
síkés fényvisszaverődés ábrázolása vázlatrajzon. A tükrökben látható
gömbtükrökről. A sík- képek megfigyelése, a képek tulajdonságainak felismerése, leírása.
és
gömbtükör A fénytörés jelenségének megfigyelése. A domború és a homorú
lencsén áthaladó fénysugarak megfigyelése, ábrázolásuk vázlatrajzon.
képalkotásai.
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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
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.
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.

1439

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 grafikonkészítő 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 A szükséges matematikai ismeretek összefoglalása, ill. elsajátítása:
matematika viszonya műveletek vektorokkal, koordináta-rendszer, elsőfokú egyenlet, ill.
egyenletrendszer megoldása, első- és másodfokú függvények
ábrázolása.
Kinematika
A
mozgást
leíró A mozgásról általában. Vonatkoztatási rendszerek, hely, pálya, út,
fogalmak
elmozdulás, sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség. A
sebesség, mint vektormennyiség.
A gyorsulás, mint vektormennyiség.
Egyenes
vonalú Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és
mozgások
matematikai leírása. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
kísérleti és matematikai leírása.
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Tartalmak
A négyzetes úttörvény. A szabadesés.
Az anyagi pont egyenletes és egyenletesen változó körmozgásának
kísérleti vizsgálata és matematikai leírása.
Függőleges hajítás.

Körmozgás
Mozgások
szuperpozíciója

Newton mozgástörvényei
A
tehetetlenség A mozgásállapot fogalma, a testek tehetetlenségére utaló kísérletek.
törvénye
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
A kölcsönhatásban fellépő erők vizsgálata. Newton III. törvénye.
törvénye
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.
és A teljesítmény és hatásfok fogalma, kiszámítása.

A teljesítmény
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.
Tömegközéppont
Tömegközéppont meghatározása két tömegpont, több tömegpont, és
kiterjedt test esetén. Tömegközéppont mozgásának tétele.
Pontrendszerre vonatkozó lendület- és munkatétel.
Körmozgás és bolygómozgás
Körmozgás
A dinamika alapegyenletének alkalmazása egyenletes és egyenletesen
dinamikája
változó körmozgásra. A centripetális erő.
Bolygómozgás

Az ellipszis matematikai leírása. A bolygómozgás Kepler-féle
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Tartalmak
kinematikája
törvényei.
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.
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 A kohézió és az adhézió jelensége. A folyadék felszínének
folyadékokban
viselkedése. A felületi feszültség, felületi energia. A felületi
jelenségek molekuláris értelmezése. Kapilláris jelenségek.
Hőtan
A
termikus A hőmérséklet fogalma, mérése. Hőmérsékleti skálák és
kölcsönhatás
összehasonlításuk. Szilárd testek hőtágulása: vonalmenti, felületi,
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Témakörök

Tartalmak
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
Állapotjelzők (hőmérséklet, térfogat, nyomás, anyagmennyiség).
állapotváltozásai
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:
alapjai
súlyviszonytörvények, 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 A rugalmas megnyúlás leírása, nyújtási diagram. Húzó-nyomó erők
alakváltozásai
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).
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Témakörök
Tartalmak
Hullámok, hangtan
Mechanikai hullámok A hullám, mint a közegben terjedő rezgésállapot. Mechanikai
leírása
hullámok 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–Fresnelféle elve. Állóhullámok kialakulása kötélen, a hullámhossz és
kötélhossz kapcsolata.
A
hang A hang keletkezése, terjedése közegben. A hétköznapi hangtani
hullámtulajdonságai
fogalmak 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
Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások. Kirchhoffáramkörök
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.
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Témakörök

Tartalmak (nívócsoport)
Telepek elektromotoros ereje és belső ellenállása.

Magnetosztatika
Mágneses erők
mezők

és Mágneses alapjelenségek állandó mágnesekkel. A mágneses mező
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
Gyorsuló töltések által keltett elektromágneses hullámok. Antennák.
hullámok
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.
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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. 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

Tartalmak
1448

Témakörök
Tartalmak
Fénytan
A fény visszaverődése Hullámfrontok, fénysugarak. Huygens-elv. A fény visszaverődése.
és törése
A fény törése. Snellius-Descartes-törvény. Fermat-elv. Teljes
visszaverődés. 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 A hőmérsékleti sugárzás és különböző értelmezései. Planck
előzményei és a foton elmélete. A fényelektromos jelenség. A foton fogalma, a fény
fogalma
részecsketermészete. Fotocella, napelem, gyakorlati alkalmazások.
Röntgen-sugárzás létrehozása. Compton-szórás. Elektron-pozitron
megsemmisülés. Párkeltés. Az elektromágneses sugárzás kettős
természete.
Az elektron kettős Az elektron mint részecske. Elektroninterferencia, elektronhullám.
természete
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 Az atommagok összetétele. Rutherford-szórás, az atommagok
szerkezete
mérete. 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
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Témakörök
Kozmikus
környezetünk

Tartalmak
A csillagok születése, fejlődése és pusztulása. Csillagtípusok. A
Nap. A Hold. A Naprendszer bolygói. Üstökösök, meteorok.

Tájékozódás
az A csillagok és a Nap mozgása az égbolton. Az ekliptika és az égi
égbolton
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.
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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
visszahúzódóak, 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 tehetségígéret, 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
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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 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
tantárggyal, 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.
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Lehetőség nyílik tanulói kísérletek és mérések elvégzésére.
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.
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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 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
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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.
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
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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.
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.
�
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6. ÓRASZÁMOK

nívócsoport

7. évf.

8. évf.

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

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 Rugalmas és rugalmatlan anyagok vizsgálata, megkülönböztetése. A
rugalmatlan anyagok. folyékony és szilárd testek térfogatának mérése mérőhengerrel.
Azonos tömegű, különböző anyagú testek térfogatának mérése. A
A testek térfogata.
A
testek szilárd, a folyékony és a légnemű halmazállapot megkülönböztetése
alakjuk és térfogatuk állandósága, illetve változósága alapján. A
halmazállapota.
A testek tömege. A tömeg mérése digitális mérleggel vagy karos mérleggel. Azonos
tömeg és a térfogat térfogatú, különböző anyagú testek tömegének mérése és
összehasonlítása. A sűrűség értelmezése konkrét példákon. A
közötti összefüggés.
sűrűség, a tömeg és a térfogat kiszámítása, arányosságok felismerése
A sűrűség.
és alkalmazása. Táblázatok, 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 Különböző testek (pl. játékautó) által megtett út mérése. Különböző
mérése.
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
átlagés és elemzése. A sebesség, a megtett út és a menetidő kiszámítása.
pillanatnyi sebesség. Az egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálatának értelmezése
(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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Témakörök

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

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
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alapuló
eszközök.
Arkhimédész
törvénye.
A testek úszása.

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 (nívócsoport)
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,
hidrosztatikai 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.
Olvasmány tanulmányozása a napenergia hasznosításáról.
Az égéskor fejlődő hő kiszámítása.
A termikus kölcsönhatás kísérleti vizsgálata különböző feltételek
mellett. A hőmérséklet-változás grafikus ábrázolása.
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 régi és modern
hőerőgépekkel kapcsolatos, megadott irodalom tanulmányozása.
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.
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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 (nívócsoport)
Elektromos alapjelenségek, egyenáram
Elektrosztatikai
Egyszerű elektrosztatikai kísérletek elvégzése, elemzése. Olvasmány
kísérletek.
tanulmányozása: fénymásolók, lézernyomtatók. Egyszerű áramkörök
Az elektromos áram. összeállítása, kapcsolási rajzok elemzése. A feszültség és az
áramerősség mérése digitális vagy hagyományos műszerrel. A
Áramkörök
telepek feszültségének meghatározása. Olvasmány tanulmányozása a
összeállítása.
A
feszültség
és napelemekről. Ohm törvényének értelmezése gyakorlati példákon. Az
ellenállás mérése digitális műszerrel. Az ellenállás, a feszültség és az
mérése.
Az áramerősség és áramerősség kiszámítása.
A vezetékek ellenállásának megmérése és összehasonlítása digitális
mérése.
Ohm törvénye; az műszerrel.
ellenállás. A vezetékek Ohm törvényének alkalmazása a változtatható ellenállás alkalmazása
elektromos ellenállása. esetén.
Feszültség-, áramerősség-mérés az áramkörben. Az összekapcsolt
Változtatható
ellenállás
az ellenállások és az eredő ellenállás megmérése digitális műszerrel.
Fogalmak
áramkörben.
A fogyasztók soros Anyagszerkezet, kölcsönhatás, energia.
kapcsolása.
A A pozitív és a negatív töltés, az elektron és a proton, töltött test,
semleges test; vezető, szigetelő; áramforrás; áramkör, részei, áramköri
fogyasztók
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párhuzamos
kapcsolása.

Tartalmak (nívócsoport)
elemek jele, feszültség, áramerősség mérése, jele, mértékegysége;
összefüggés a 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
Az
áram
élettani legfontosabb érintésvédelmi előírások ismerete, felidézése, betartása.
Elsősegélynyújtás áramütés esetén. Az elektromágnes gyakorlati
hatása.
A
mágneses alkalmazásainak felismerése. A csengő, a telefon, a motor, a
kölcsönhatás. Az áram műszerek működésének értelmezése. Kísérletek az elektromotormodellel. Az elektromos munka kiszámítása. Tájékozódás a
mágneses hatása.
Az elektromágnes a háztartási készülékek teljesítményéről. Az elektromos teljesítmény és
gyakorlatban.
Az fogyasztás kiszámítása. Energiatakarékossági lehetőségek gyűjtése az
iskolában és otthon.
elektromotor.
Az elektromos munka. Fogalmak
Az
elektromos Anyagszerkezet, kölcsönhatás, energia.
teljesítmény
és Hőhatás, izzólámpa, vegyi hatás, élettani hatás; mágneses
kölcsönhatás (vonzás és taszítás); elektromágnes, elektromotor,
hatásfok.
elektromos munka, teljesítmény, fogyasztás.
Az elektromágneses indukció; a váltakozó áram
Indukciós
A mozgási és nyugalmi indukció jelenségének értelmezése. Az
alapjelenségek.
Az indukált feszültség összehasonlítása különböző feltételek mellett.
indukált feszültség és Az indukált feszültség és áram megkülönböztetése konkrét esetekben.
áram.
A generátor működési elvének értelmezése. A hálózati áram
A váltakozó áramú frekvenciájának értelmezése.
generátor. A váltakozó A váltakozó áram hatásainak összehasonlítása az egyenáram
hatásaival.
áram hatásai.
A transzformátor. A Olvasmány a kétféle áramrendszerrel működő, a MÁV és a GYSEV
vonalain alkalmazott modern mozdonyokról.
transzformátor
A primer és a szekunder oldal felismerése. A feszültség fel- és
gyakorlati
letranszformálásának előnyei. Mérési és számítási eredmények
alkalmazásai.
Az
elektromos összehasonlítása a menetszám és a feszültség közötti összefüggésre.
hálózat;
az A transzformátor gyakorlati alkalmazásai. A feszültség és az
energiatakarékosság. 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
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Fénytan
A fény terjedése.
A fény visszaverődése
a
síkés
gömbtükrökről. A síkés
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)
energiatakarékosság lehetőségei.
Faraday, Jedlik Ányos, Kandó Kálmán munkássága, Déri–Bláthy–
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
kristályokig.
függően 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.

1464




Ismerje a háztartási elektromos energiatakarékosság
megvalósításának lehetőségeit.
Ismerje a mindennapi optikai eszközöket.

jelentőségét

és
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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 grafikonkészítő 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 A szükséges matematikai ismeretek összefoglalása, ill. elsajátítása:
matematika 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 A mozgásról általában. Vonatkoztatási rendszerek, hely, pálya, út,
fogalmak
elmozdulás, sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség. A
sebesség,
mint
vektormennyiség.
A gyorsulás, mint vektormennyiség.
Egyenes
vonalú Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és
mozgások
matematikai leírása. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
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Körmozgás
Mozgások
szuperpozíciója

Tartalmak (nívócsoport)
kísérleti
és
matematikai
leírása.
A négyzetes úttörvény. A szabadesés.
Az anyagi pont egyenletes és egyenletesen változó körmozgásának
kísérleti vizsgálata és matematikai leírása.
Függőleges, vízszintes és ferde hajítás. Az általános görbe vonalú
mozgás leírása, a simulókör fogalma.

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

Hatás-ellenhatás
törvénye
Erők együttes hatása
Erőtörvények
A lendület

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.
A kölcsönhatásban fellépő erők vizsgálata. Newton III. 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.

Munka, energia
A munka értelmezése

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.
Mechanikai
Mozgási energia, helyzeti energia, rugalmas energia. A munkatétel
energiafajták
alkalmazásai.
A mechanikai energia- Konzervatív és nem-konzervatív erő fogalma. A mechanikai energia
megmaradás törvénye megmaradásának törvénye és érvényességi köre. A mechanikai
energia-megmaradás törvényének alkalmazása.
A teljesítmény és A teljesítmény és hatásfok fogalma, kiszámítása.
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.
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Körmozgás és gravitáció
Körmozgás
A dinamika alapegyenletének alkalmazása egyenletes és egyenletesen
dinamikája
változó körmozgásra. A centripetális és tangenciális gyorsulást okozó
erő felismerése problémákban.
Bolygómozgás
Az ellipszis matematikai leírása. A bolygómozgás Kepler-féle
kinematikája
törvényei.
Bolygómozgás
Newton egyetemes gravitációs törvénye. Gravitációs térerősség. A
dinamikai
és gravitációs és a nehézségi erő kapcsolata. A gravitációs tér munkája,
energetikai 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
gázok
folyadékban.
Folyadékok és gázok stacionárius áramlásának leírása: sebességtér,
áramvonalak. A folytonosság törvénye. A Bernoulli-törvény és
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annak 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.
erők A kohézió és az adhézió jelensége. A folyadék felszínének
viselkedése. A felületi feszültség, felületi energia. A felületi
jelenségek molekuláris értelmezése. A görbületi nyomás és értéke
gömbfelület esetén. Kapilláris jelenségek.

Hőtan
A
termikus A hőmérséklet fogalma, mérése. Hőmérsékleti skálák és
kölcsönhatás
összehasonlításuk. 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
Állapotjelzők (hőmérséklet, térfogat, nyomás, anyagmennyiség).
állapotváltozásai
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:
alapjai
súlyviszonytörvények, 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. A természeti folyamatok iránya. Megfordítható és nem
főtétele
megfordítható 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
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testek A rugalmas megnyúlás leírása, nyújtási diagram. Húzó-nyomó erők
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
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). Rezgések forgóvektoros ábrázolása. Rezgések
összetétele, szuperpozíció-elv. Lebegés. Lissajous-görbék.
Hullámok, hangtan
Mechanikai hullámok A hullám, mint a közegben terjedő rezgésállapot. Mechanikai
leírása
hullámok 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–Fresnelféle elve. Állóhullámok kialakulása kötélen, a hullámhossz és
kötélhossz kapcsolata. A hullámcsomag.
A
hang A hang keletkezése, terjedése közegben. A hétköznapi hangtani
hullámtulajdonságai
fogalmak 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
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polarizáció jelensége. Kondenzátorokban tárolt energia. Az
elektromos mező energiasűrűsége.
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. 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
Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások. Kirchhoffáramkörök
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 Mágneses alapjelenségek állandó mágnesekkel. A mágneses mező
mezők
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.
1472

Témakörök
Váltakozó
áramkörök

Tartalmak (nívócsoport)
áramú Váltakozó feszültség kísérleti előállítása, váltófeszültség, váltóáram
fogalma és jellemzése. Effektív feszültség, effektív áramerősség
fogalma és mérése. Egyszerű váltakozó áramú körök. Sorosan
kapcsolt RLC-áramkörök impedanciája. Párhuzamosan kapcsolt
RLC-áramkörök impedanciája. Rezonancia jelenségek. A váltakozó
áramú áramkörök teljesítménye. Egyenirányítók. Szűrők.
Elektromágneses
Gyorsuló töltések által keltett elektromágneses hullámok. Maxwellhullámok
egyenletek. 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.
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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
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irányába a csillagászat, az űrkutatás és a részecskefizika témaköréhez
kapcsolódóan (ismeretterjesztő Internet-anyagok felhasználásával). (Digitális és
hatékony önálló tanulás kompetencia)
Témakörök
Tartalmak (nívócsoport)
Fénytan
A fény visszaverődése Hullámfrontok, fénysugarak. Huygens-elv. A fény visszaverődése.
és törése
A fény törése. Snellius-Descartes-törvény. Fermat-elv. Teljes
visszaverődés. 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 Fresnel-féle diffrakció (kör alakú nyílások és akadályok). A
Fresnel-féle zónalemez. Holográfia.
A relativitáselmélet alapjai
Speciális
A Galilei-transzformáció. A speciális relativitáselmélet alaprelativitáselmélet
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 A hőmérsékleti sugárzás és különböző értelmezései. Planck
előzményei és a foton elmélete. A fényelektromos jelenség. A foton fogalma, a fény
fogalma
részecsketermészete. Fotocella, napelem, gyakorlati alkalmazások.
Röntgen-sugárzás létrehozása. Compton-szórás. Elektron-pozitron
megsemmisülés. Párkeltés. Az elektromágneses sugárzás kettős
természete.
Az elektron kettős Az elektron mint részecske. Elektroninterferencia, elektronhullám.
természete
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
1476

Témakörök

Tartalmak (nívócsoport)
szilárdtestekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők sávszerkezete.
Lézerek és alkalmazásaik.

Magfizika
Az
szerkezete

atommag Az atommagok összetétele. Rutherford-szórás, az atommagok
mérete. 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
A csillagok születése, fejlődése és pusztulása. Csillagtípusok. A
környezetünk
Nap. A Hold. A Naprendszer bolygói. Üstökösök, meteorok.
Tájékozódás
az A csillagok és a Nap mozgása az égbolton. Az ekliptika és az égi
égbolton
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.
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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.
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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,
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együttműködő készségüket, önismeretük fejlődését változatos módszerek alkalmazásával
segítsük (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,
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családjuk, lakóhelyük sok cselekvési lehetőséget kínál a környezeti gondok helyi
mérséklésére.

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,
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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 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
mindannyian 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
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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. 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-technikatársadalom 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
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állampolgársági,
vállalkozói
(kezdeményezőkészség)
és
a
digitális
kulcskompetencia, valamint az esztétikai, művészeti tudatosság fejlesztése.]
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 Az atomok és felépítésük: elemi részecskék, töltésük, (relatív)
részecskék világába tömegük, 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.
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Ismerje fel a tanult anyagokat tulajdonságaik alapján.
Az elvégzett tanulókísérleteket szóbeli utasítás vagy leírás alapján szakszerűen
mutassa be.
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.)
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Témakörök

Tartalmak
Nitrogén ( előfordulása, reakciókészsége, előállítása), az ózon szerepe,
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
természetben és a növénytermesztés: Nátrium, kálium, kalcium-karbonát, magnézium és
mindennapokban
vegyületeik, 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
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Témakörök

Tartalmak
élelmiszerek tárolása, a csomagoláson található címke jellemzői)
Levegőszennyezés: szén-dioxid, üvegházhatás, kén, kén-dioxid, kéntrioxid, 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.
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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
Tudománytörténet

Tartalmak
A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága,
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Témakörök
Tartalmak
(folyamatosan)
kísérleteik, felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események.
Tájékozódás
aAtomszerkezet
részecskék világábanAtommodellek 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 reakciókTermokémia
változatossága
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.
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Témakörök

Tartalmak
Egyensúlyra vezető kémiai reakciók, az egyensúly törvénye
(tömeghatás 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
Alapműveletek
vizsgálatok, mérésekA 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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Tartalmak
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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10. ÉVFOLYAM
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
A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága,
(folyamatos)
kísérleteik, felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események.
Általános
szervesA szerves kémia tárgya, a szén molekulaképző tulajdonságai.
kémiai 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
Izoméria és elnevezés. Általános összegképlet. Alkilcsoportok. A
származékaik
metán 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,
jelentősége.

ipari

Aromás szénhidrogének
Izoméria. A benzol, szubsztitúciós reakciókészsége, jelentősége,
mérgező hatása, kémiai biztonság. Egyéb aromás szénhidrogének és
jelentőségük (toluol, xilol, sztirol, naftalin).
Fontosabb polimerek (polisztirol).
Halogénezett szénhidrogének
A fontosabb halogénezett szénhidrogének (pl. freon, vinil-klorid, PVC,
teflon) tulajdonságai, jelentőségük, környezeti hatásuk (freon és PVC).
Szubsztitúció és elimináció (Zajcev-szabály).
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Oxigéntartalmú
szerves vegyületek

Tartalmak
Alkoholok
Funkciós csoport. Az alkoholok általános szerkezete, izomériája,
elnevezése. Értékűség és rendűség. Az etanol, halmazszerkezete
(hidrogénkötés), 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.

Nitrogéntartalmú
szerves vegyületek

Szappanok, mosószerek
Szappangyártás, szappanok, a tisztító hatás mechanizmusa, szennyvíz,
eutrofizáció. Alkil-szulfátok, mint környezetkímélő mosószerek.
Az aminok szerkezete (aminocsoport, értékűség és rendűség) és főbb
tulajdonságaik.
Az amidok szerkezete (amidcsoport) és főbb tulajdonságaik.
Poliamidok (nejlon), aminoplasztok.
Nitrogéntartalmú heteroaromás vegyületek: piridin, pirimidin, pirrol,
imidazol és purin.
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Szénhidrátok

Tartalmak
Monoszacharidok
Funkciós csoportjaik, a glükóz szerkezete és tulajdonságai, erjedés, a
fruktóz, biológiai jelentőségük.
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
ésA természetes eredetű aminosavak általános szerkezete, amfotéria, az
építőköveik
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
Az alkoholizmussal kapcsolatos oxigéntartalmú szerves vegyületek
szenvedélybetegségek (etanol, aceton, aldehidek).
kémiája
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,
kémia
előnyeik, 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
Laboratóriumi alapműveletek )
gyakorlatok
ésOldás, szűrés, bepárlás, extrakció, desztilláció, rétegkromatográfia,
vizsgálatok
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).
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A továbbhaladás feltételei
 A tanuló sorolja fel a szerves vegyületeket felépítő elemeket.
 Tudja a szerves vegyületek főbb alaptípusait (telített, telítetlen, aromás, nyílt láncú,
gyűrűs, szénhidrogén stb.).
 Ismerje fel a kémia jelentőségét a köznapi életben.
 Ismerje a mindennapokban is előforduló, tanult szerves vegyületeket, adja meg
köznapi nevüket, molekulamodellen mutassa be térbeli szerkezetüket, ismertesse
környezeti és élettani hatásukat.
 Használja szakszerűen, balesetmentesen, környezet- és egészségvédő módon a
szerves vegyipari termékeket.
 Ismerje fel a hétköznapi életben gyakran előforduló kolloid rendszereket.
 Ismerje a szerves vegyületek jelentőségét az elő anyag felépítésében, a
táplálkozásban, az öröklődésben.
 A szenvedélybetegségekhez kapcsolódó anyagokat sorolja fel, és ismerje hatásukat
az emberi szervezetre.
 Az elvégzett tanulókísérleteket mutassa be; eközben használja szakszerűen a
vegyszereket és a kísérleti eszközöket.
 Értelmezze az elvégzett vagy bemutatott kémiai reakciókat.
 Értelmezze az egyszerű szerves kémiai egyenleteket, 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,
szennyeződésük 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,
 ismerjék a szenvedélybetegségek kialakulását előidéző anyagok káros hatását, és
utasítsák el használatukat,
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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,
gyakorlás
ellenőrzés)
–
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,
gyakorlás
ellenőrzés)
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.
1507






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
5
3
0
1
1
viselkedése
A
növények
teste
és
13
10
1
1
1
életműködései
A gombák teste
5
2
1
1
1
és életműködései
Év
végi
2
0
0
2
0
összefoglalás
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
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rovarok, a rákok 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
anyagcserefolyamatai
A
szaporodás
és öröklődés
sejttani alapjai
A szabályozás
A
keringési
rendszer
A táplálkozás

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

5

0

1

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

3
2

3
2

0
0

0
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
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érzékelése. A bőr érző működése. Az érzékszervek védelme és betegségei. A környéki és a központi 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
12
9
2
1
0
alapjai
A
genetikai
ismeretek
5
3
0
1
1
gyakorlati
vonatkozásai
A populációk és
az
4
3
0
1
0
életközösségek
Az
élettelen
környezeti
6
3
1
1
1
tényezők és ezek
változásai
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Ökológiai
rendszerek
Természetes és
mesterséges
életközösségek
Az
evolúció
alapjai
és
bizonyítékai
Az
evolúció
folyamata
Az
ember
evolúciója
A
bioszféra
jelene és jövője
Év
végi
összefoglalás
Összesen

8

6

1

1

0

5

3

0

1

1

4

3

0

1

0

7

6

0

1

0

4

2

0

1

1

5

4

0

1

0

2

0

0

2

0

62

41

4

13

4

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.
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Feladatok megoldása
Összefoglalás. Ellenõrzés, értékelés.
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.
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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.
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.
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Fejleszteni a tanulók rendszerszemléletét, a rendszerezés alapelveinek,
kategóriáinak megismertetésével, és az élőlények besorolásával.
Megláttatni a rendszertan és az evolúció kapcsolatát.
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;
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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;
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
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Legyen képes elsajátítani a kooperatív tanulás ismeretszerző módszereit,
legyen képes társaival együttműködve ismereteket szerezni, feldolgozni,
szabatos élvezhető előadásmódban közzétenni.

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
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Önálló – tanórán kívüli – forráshasználat (könyv, folyóirat, multimédiás
eszközök), megfigyelés, adatgyűjtés, kiselőadás, programkészítés.

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
Új ismeret
témakör A témakör neve
/Ú/
száma
Év eleji ismétlés
1.
Ökológiai
rendszerek
4+3
szabályozó folyamatai
2.
Távoli
tájak
7+7
életközösségei
3.
A
növények
8+4
testszerveződése
4.
Az állatok teste és élete
7+5
5.
Rendszer
az
élők
10+4
világában
Év végi ismétlés
-

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

Összes
óraszám
2+7

1+6

-+2

5+11

2+7

2+2

11+16

1+5

2+2

11+11

1+5

2+2

10+12

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. /JuhászNagy 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
Természetes
és
mesterséges
életközösségek/Ú/
Az
emberi
tevékenység
hatása
az
életközösségekre. A Föld globális gondjai.
A talajszennyezés /GY/
A levegőszennyezés/GY/
A víz szennyezése /GY/
Az ökológiai lábnyom /GY

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
Környezetszennyezéssel kapcsolatos hírek,
újságcikkek, gyűjtése, elemzése, tablók
készítése. Tudatosítsuk az ember felelősségét
a földi élet alakulásában.
Önálló kutatómunka, kiselőadás készítése
Önálló kísérletek elvégzése,
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A
környezet
szennyezettségének
a
vizsgálata /GY/
Lakóhelyünk környezeti gondjai
A környezetszennyezés és az egészség
kapcsolata/GY/
Ismerkedés a tesztfeladatokkal, ismétlés/I/

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
Földünk
élővilágának
áttekintése/Ú/

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
általános Az övezetes elrendeződés okainak,
összefüggéseinek láttatása.
Koncentráció a földrajz tantárggyal
A trópusi esőerdők földrajzi helye,
A
tanulók
földrajzi
ismereteinek
életfeltételei, szerkezete.
alkalmaztatása.
Földrajzi atlasz használata.
Élőlényei: fán lakó orchideák, liánok
kolibrik, bőgőmajmok, jaguár,
A megismert élőlényekből táplálkozási lánc
dél-amerikai anakonda
összeállítása.
Az esőerdők veszélyeztetettsége,
Tudatosítani az éghajlati tényezők és a
pusztulása.
természetes növénytakaró összefüggéseit.
A tanulók fajismeretének gazdagítása
Afrikai és Ázsiai esőerdők /Ú/
Különleges
ritka
élőlények
az Önálló ismeretszerzés gyakoroltatása
esőerdőben/GY/
Önálló tablókészítés
Szavannai táplálékláncok összeállítása.
Az esőerdők védelmében/GY/
A szavanna éghajlat természetes
A megismert élőlények rendszerezése.
Feltárni az élőhely szűkülésének okait és a
növénytársulásainak földrajzi helye,
életfeltételei.
vadászat veszélyeit.
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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
és a megelőzés lehetőségei
A világ legveszélyeztetettebb tengerei/GY/

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.
Önálló információszerzés lehetőségeinek
bővítése.

3. téma: A növényi test felépítése és életműködései
 Célunk alkalmaztatni a növények szervezetével kapcsolatos tanulói ismereteket.

1530











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/
Növényélettani kísérletek/GY/
Csírázástól az egyed haláláig.
A növények mozgásformái/Ú/
Fontosabb növényi hormonok/Ú/
A növényi test felépítésével és

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.
Önálló metszetkészítés gyakorlása.
Érdeklődés felkeltése az önálló kutatási,
mikroszkópos tevékenység iránt.
Projektmunka összeállítása
Vázlatrajzok, feljegyzések készítése.
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működésével kapcsolatos
vizsgálódások, kísérletek.
A mikroszkóp felépítése és működése.

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/
Légzés a vízben és a szárazföldön.
Anyagszállítás és kiválasztás az állatok
országában.
Az állatok önfenntartással kapcsolatos
viselkedései/Ú/
Az állatok szaporodása, az utódok
egyedfejlődése.
Az állatok ivadékgondozása/GY/
Az
állatok
idegrendszerének
és
érzékszerveinek fejlődése/Ú/
Különleges
érzékszervek
az
állatvilágban/GY/
Az állatok fajfenntartással kapcsolatos

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
Feltárni a tüdő tökéletesedése és a szárazföldi
élethez való alkalmazkodás összefüggéseit.
A nyitott és zárt keringési rendszer
összehasonlítása.
Az embriófejlődés helye és az állatok
fejlettsége, valamint a faj fennmaradása, az
utódok száma és az ivadékgondozás
mértéke közti összefüggés felismertetése.
Fejlődési formák összehasonlítása.
Vizsgálódások,
kísérletek
végzése.
Mikroszkóp használata.
Tapasztalatok dokumentálása és értékelése.
Önálló információszerzés, feldolgozás,
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viselkedései/Ú/
Az állatok testével és életműködésével
kapcsolatos megfigyelések,
vizsgálódások
Tesztfeladatok/I/

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
A Növényismeret könyv használatának
megtanulása, gyakorlása /GY/

Fejlesztési formák tevékenységek
A természetes és mesterséges rendszer
összehasonlítása.
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
összefüggő fejlődéstörténeti állomásokat.
Összehasonlítani a nyitva- és
zárvatermőket, valamint az egy- és
kétszikűeket. A megismert növények
rendszerezése.
Képes
albumok,
határozókönyvek
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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
Szivacsok, csalánozók, gyűrűsférgek,
rendszertani kategóriákba.
puhatestűek (kagylók, csigák), ízeltlábúak
Megláttatni az állattörzsek képviselőinek
fejlettségbeli különbségében az állatvilág
(rákok, rovarok, pókszabásúak),
törzse és a zárójelben megjelölt
törzsfejlődését.
A törzs közös sajátosságainak kiemelése, az
osztályaik.
osztályok jellemzőinek összehasonlítása.
A férgek törzsei/Ú/
Megláttatni a gerincesek alkalmazkodását a
Tüskésbőrűek és gerinchúrosok/Ú/
szárazföldi élethez.
A gerincesek törzse, és osztályai:
porcos, csontos halak, kétéltűek, hüllők,
Tudatosítani az állatvilág szárazföldi élet
madarak, emlősök.
alkalmazkodása során megnyilvánuló
szervezettani változásokat.
Különleges hüllők /GY/
Megismertetni a tanulókat a mi
A főemlősök/GY/
éghajlatunkon
nem
élő
különleges
A vízi emlősök/GY/
hüllőkkel/ agáma, komodói varánusz,
Fajfelismerési gyakorlatok/GY/
Állathatározó könyvek használatának leguánok, stb.
gyakorlása/GY/
Felkelteni az érdeklődést az élővilág
sokszínűsége 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.
Prezentáció készítése egy adott témából, az informatikából megfelelő szinten
álló tanulók részvételével.
Órakeretben történő előadók meghívása
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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 egyegy 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.
 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.
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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
Helyi felhasználás
Tananyag, új
(kiegészítő anyag,
ismeret, gyakorlás
gyakorlás, ellenőrzés)

Összesóra-szám
55+74

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
21
12
7
1
1
legfontosabb 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
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pókszabásúak. 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
hormonrendsz
er
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 anyagcsere-
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folyamatok – a glükolízis és a hozzákapcsolódó folyamatok. A lebontás közös útja:
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.
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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
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

Új
Gyakorlati
anyag óra

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

2
11
10
8

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,
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genetikai tanácsadás és terhesgondozás. Környezet-egészségtan, környezethigiéné. 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
mennyiségi 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
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anyagforgalomban. 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, A földtörténeti múlt eseményeinek időrendbe helyezése.
eseményei.
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
Kialakulása, felszíne.
felismertetése az egyes kontinenseken.
Éghajlata,
természetes A természetföldrajzi és regionális társadalmi-gazdasági
növénytakarója, vizei.
folyamatok egymásutániságának, időbeli fejlődésének
A trópusi Afrika mezőgazdasága.
bemutatása példákon.
Ásványkincsek és hasznosításuk.
A földrészek, tipikus tájak, országok természeti és
Ausztrália, Óceánia.
társadalmi
jellemzőinek,
kölcsönhatásainak,
Sarkvidékek.
összefüggéseinek értelmezése.
Amerika.
A gazdasági élet jelenségeinek, kölcsönhatásainak
Fekvése, benépesülése, népessége. felismertetése.
Kialakulása, felszíne.
A társadalmi-gazdasági élet eseményei és az egyes
A természetföldrajzi övezetesség országok fejlődése közötti kapcsolat megérttetése.
a kontinensen.
Gazdasági mutatók összehasonlításával hasonlóságok,
Az USA. Mexikó. Brazília.
különbségek kiemelése.
A népek természeti és gazdasági körülményei,
Ázsia.
hagyományai és a gondolkodásmódjuk, világszemléletük
Fekvése, népessége.
Kialakulása, felszíne.
összefüggéseinek felismertetése.
Földrajzi övezetesség Ázsiában.
Az emberi tevékenységek okozta környezetkárosító
Kína. Japán. Dél-Ázsia. India. DK- folyamatok és megelőzésük, elhárításuk lehetőségeinek
bemutatása. Példákkal alátámasztani a nemzetközi
Ázsia. DNy-Ázsia.
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, Könyvtárhasználat, újságok, tájékoztató kiadványok
népessége.
felhasználása, 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,
Franciaország.
rajzban. Ábrázolásuk grafikusan és egyszerű térképeken.
Nagy-Britannia, Egyesült Királyság. Kiselőadások, leírások készítése, viták; tablók
Átalakuló ipari körzetek Ny- összeállítása.)
Európában.
Véleményalkotás a megfigyelések alapján.
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Tartalom
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Dél-Európa országainak társadalom- A környezetben történő események reális értékelése.
földrajzi képe.
Az országok megismeréséhez használatos algoritmusok
Olaszország. Spanyolország.
kialakítása, bővítése.
A Balkán-térség földrajzi adottságai. A speciális földrajzi adottságok megismertetéséhez:
Horvátország,
Szerbia
és szempontok megadása, gyűjtőmunkák, elemzések
Montenegró.
készítése.
Kelet-Európa
társadalomföldrajzi Az újságok híreiben hazánk és a szomszédos országok
képe.
társadalmi, gazdasági kapcsolatainak nyomon követése,
Ukrajna.
Oroszország
–
két példák keresése.
kontinens országa.
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:

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

Célok:





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,
és a Kárpát-medencében.
kitekintéssel a Kárpát-medence egészére.
A földtörténeti múlt eseményei Eligazodás a földtörténeti múltban és magyarországi
hazánk földjén.
képződményeiben folyamatábrák, táblázatok, tematikus
Átmeneti jellegű éghajlat.
térképek felhasználásával.
Az időjárás és éghajlat elemeinek tanulmányozása
Vizek a mélyben és a felszínen.
Küzdelem a vizek ellen, harc a tematikus térképeken, éghajlati diagramokon. Időjárási
vizekért.
előrejelzések elemzése, következtetések.
Erdős pusztából kultúrtáj.
A folyók jellemzőinek összevetése a domborzati
Környezetünk állapota és védelme. térképekkel, 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 környezeti ismeretek megfogalmazása, valamint egyszerű
elhelyezkedése.
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.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A hazai tájakra vonatkozó földrajzi-környezeti tartalmú
információk értelmezése és feldolgozása tanári
irányítással, egyénileg és csoportosan:
– lényeg kiemelése szövegből, összehasonlítások, az
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Tartalom
Az Alpokalja.
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
információk csoportosítása és rendszerezése,
–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.
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Horvátország: Dinári-hg., Száva, Ljubjana, Eszék.
Svájc: Bern, Genf.
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-KözépEurópa, Keleti-főcsatorna, Kis-Balaton, Körös, Margit-sziget, Maros, Mohácsisziget, 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,
Nógrádi-medence, 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.
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Közép-magyarországi, nyugat-dunántúli-, közép-dunántúli-, dél-dunántúli-, északmagyarországi-, észak-alföldi-, dél-alföldi régió.

Követelmények a tanév végén
A tanuló:
 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
Kárpát-medence népeinek elhelyezkedésében, hagyományaiban, településeiben és
gazdasági életében.
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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. Ismerje 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.
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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
Gyűjtőmunka:
vízrajzi
statisztikai
adatok
összehasonlítása, 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.
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Alkalmaztatni az előzetesen megszerzett regionális földrajzi ismereteket.
Segíteni a tanulókat a természeti folyamatok rendszerezésében, az általánosításban.

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 Annató.
Követelmények a tanév végén
A tanuló:
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rendelkezzen biztos természettudományos ismeretekkel a világegyetemről, a
Naprendszer égitestjeiről; tudja azokat jellemezni, s ennek során alkalmazni fizikai
és kémiai ismereteit,
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.
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10. ÉVFOLYAM
Óraszámok
Évi óraszám: 74
Az órák felhasználása
Helyi felhasználás,
Új ismeretek Ismétlés,
Összes
kiegészítő anyag,
elsajátítása
gyakorlás
óraszám
ellenőrzés

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:

6

1

1

8

21

1

2

24

24

2

3

29

7

1

2

10

–
58

–
5

–
8

3
74

Célok:














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
összefüggéseinek 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
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Tartalom

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
földrészek
településeinek
felismerése,
övezeteik
jellemzése.
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.

1571

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.
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Tartalom
Gazdaságunk húzóágazatai.
Az ipar.
Az élelmiszeripar.
Az idegenforgalom
A külkereskedelem.
Az Európai Unióhoz történő
csatlakozásunk földrajzi alapjai.

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Aktuális hírek, cikkek értelmezése.
A magyar nemzetgazdaság jellemzése. A piacgazdaság
működésének, a tulajdonformák, a gazdaság területi és
szerkezeti átrendeződésének bizonyítása ábrák, tematikus
térképek, statisztikai adatok, diagramok segítségével.
Példák gyűjtése a külföldi tőke szerepére hazánkban.
Természeti erőforrásaink értékelése. A gazdasági
ágazatok
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

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
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Tartalom
Fejlesztési feladatok, tevékenységek
károsodásai.
társadalmi jelenségekben, folyamatokban.
A fenntartható fejlődés.
A témakörhöz kapcsolódó adatok gyűjtése, ábrák,
Nemzetközi összefogás a környezet szemelvények értelmezése.
védelméért.
Prognózis készítése a várható népességszámról, a
vízhiány 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,
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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.

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
ugyanannyi 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, tervezésszervezés képessége, kreativitás, s a téma érdekessége teljesítménymotivációként
működik.
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Tanórán kívüli gazdagítás lehetőségei földrajzból:
 Városi programokon való részvétel / Pl. csillagvizsgáló, ásványtani kiállítás,
előadások, úti élmények /.
 Kirándulások, táborok
 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.
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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 képességeiket 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

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
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Oroszország
Év végi ismétlés
Összesen

39+23

Év eleji ismétlés
Tartalom
5-6. osztályos földrajzi alapismeretek
Tájékozódás a térképen.
Felszíni formák és kialakulásuk
Éghajlat és növényzet
Talajtípusok, vízrajzi alapfogalmak
Ipar és mezőgazdaság

2+4
8+15

-+5
8+36

2+9
55+74=129

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
Az
5-6.
osztályos
alapfogalmak
rendszerezése, pontosítása
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/

Fejlesztési feladatok, tevékenységek
A jellegzetes földi képződmények, alapvető
természeti és társadalmi jelenségek,
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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/
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,

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
értelmezése.
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.
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szerkesztése/GY/
Ázsia vízrajza/Ú/
A szubtrópusi és a trópusi monszun
kialakulása /Ú/
Globális környezet-és természetvédelmi
problémák Ázsiában /H/

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/

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;
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
földés
Az EU kialakulása /Ú/
környezettudományok
szempontjai
Az Európai Unió általános jellemzői.
szerint:
grafikonokkal,
adatsorok
Észak-Európa országainak hasonló és
elemzésével.
eltérő társadalom földrajzi képe.
A
megfigyelések,
ismeretek
szóbeli
szakkifejezések
Kiselőadások, prezentációk /H/ pl. Izland, megfogalmazása
használatával.
Franciaország.
Franciaország változatos mezőgazdasága Kifejezésük írásban, rajzban.
Ábrázolásuk
grafikusan
és
egyszerű
/Ú/
térképeken.
Párizs nevezetességei /H/
Nagy-Britannia, Egyesült Királyság.
Kiselőadások, leírások készítése, viták;
É-Írország,
Skócia,
Wales,
Anglia tablók összeállítása.)
természeti és gazdaságföldrajzi képe /Ú/
Kirándulás, útvonaltervek készítése.
Véleményalkotás a megfigyelések alapján.
A Benelux Államok /Ú/
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Németország természeti földrajza/Ú/
Németország gazdasági földrajza/Ú/
Átalakuló ipari körzetek Ny-Európában.
Dél-Európa országainak természeti és
társadalom földrajzi képe.
Olaszország.
Spanyolország.
A Balkán-térség földrajzi adottságai.
Horvátország, Szerbia, Montenegró.
Szlovénia,
BoszniaHercegovina,
Macedónia, /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/

A környezetben történő események reális
értékelése.
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.
Lássák a tanulók földrészünk fokozatos
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
természetés
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
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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,
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,
Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Parana-alföld, Patagónia, Atacama-sivatag, Bahamaszigetek, Grönland, Hawaii-szigetek, Mt. Pelée, Mount St. Helens, Popocatepetl, Préri,
Sziklás-hegység. Szilíciumvölgy,
Amazonas, Colorado, Mississippi, Nagy-tavak, Niagara vízesés, Parana, La Plata, Szent
Lőrinc-folyó.
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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,
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, UszttyIlimszk, 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.
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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, Skótiparvidék, Urali-iparvidék, Volgai-iparvidék,
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
felhasználási lehetőségeire. Példák gyűjtése különböző
A térképi ábrázolás.
célból
készült
térképekre,
ábrázolási
módjuk
A térkép
fajtái és
összehasonlítása.
alkalmazásuk lehetőségei.
Különböző térképi kivágatok (földrajzi, tematikus stb.)
információtartalmának olvasása, értelmezése.
Egyszerű helymeghatározási, mérési és számolási
Térképolvasási
feladatok végzése.
gyakorlatok.
Metszet készítése szintvonalas térkép alapján.
Térképpel
kapcsolatos Logikai térképolvasási feladatok gyakorlása (a felkészülés
logikai
során
az
egyes
témakörökhöz
folyamatosan
feladatmegoldások.
kapcsolandók).
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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
eseményei
létrehozott
képződmények.

fő
által

Különböző számítási feladatok (terület, távolság,
magasságkülönbség) 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
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13.

A Föld és a kőzetburok
szerkezete.
A kőzetlemezek.

14.

A kőzetlemez-mozgások
okai,
típusai,
következményei.

15.

A vulkánosság
földrengés.

16.

A hegységképződés.

17.

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

és

a

térképek, folyamatábrák segítségével.
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
összehasonlítása.
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
gyűrtés
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.
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18.

Kőzet
gyakorlatok.

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
szerkezete.

23.

A levegő felmelegedése
és
kapcsolata
a
társadalmi-gazdasági
élettel.

24.

A légnyomás és a szél.
Hatásuk a mindennapi

felismerési

anyaga

és

Az ásványok és a kőzetek előfordulásával kapcsolatos
kontúrtérképes feladatok megoldása.
Ásványok és kőzetek felismerése, jellemzése.
Ásványok és kőzetek csoportosítása keletkezésük szerint.
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.
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életre.

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.

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.
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
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29.

A felszíni vizek és
kapcsolatuk a társadalmigazdasági élettel.

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.

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
következményeiről.
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.
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33.

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

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.

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.
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.
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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.

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.
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
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43.

Kontinensek
és
kontinensrészek
jellemzésének módszerei
és szempontjai.

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.

49.

Amerika
általános
természetföldrajzi képe,
kialakulásának
értelmezése.

Amerika
általános
társadalomföldrajzi,

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.
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.
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

gazdasági képe, szerepe a Ábra vagy vázlat készítése a népesség városokba áramlása
világban.
okainak bemutatására.
Amerika gazdasági központjainak leolvasása a térképről,
bejelölésük kontúrtérképbe.
Az USA gazdasági központjainak leolvasása a térképről,
bejelölésük kontúrtérképbe.
Az Amerikai Egyesült
Összehasonlító adat- és ábraelemzés (az USA
Államok
szerepe
a
világgazdaságban elfoglalt helye, a nagy gazdasági
világgazdaságban.
körzetek fejlődésének tendenciái).
Az USA nagy gazdasági
Az USA mezőgazdasága övezetességének és az egyes
körzeteinek fejlődése.
gazdasági körzetek jellemzőinek bemutatása tematikus
térképelemzéssel.
Mexikó
társadalmi-gazdasági
élete
jellemzőinek
bemutatása tematikus térképek, adatok felhasználásával.
Mexikó és Brazília
A fejlődő országok városiasodásának jellemzése
ábraelemzéssel és cikkfeldolgozással.
földrajzi jellemzői.
Brazília területi gazdasági különbségeinek bemutatása
vázlatkészítéssel.
Ázsia geológiai szerkezetének és az ásványkincselőfordulások kapcsolatának bemutatása földtani térkép
Ázsia
általános
elemzésével.
természetföldrajzi
Az ázsiai földrajzi övezetesség bizonyítása tematikus
jellemzői, azok okai és
térképelemzéssel.
következményei.
Ázsia domborzati, vízrajzi topográfiai fogalmainak
leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
A vallás szerepének bemutatása szövegfeldolgozással.
A
népességrobbanás, a népességszám-prognózisok
Ázsia
általános
elemzése statisztikai adatok segítségével.
társadalomföldrajzi
Az
ázsiai
élelmezési
problémák
okainak
és
jellemzői, azok okai és
következményeinek bemutatása forrás- és ábraelemzéssel.
következményei.
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
a
társadalmi-gazdasági
bemutatására.
életben.
Adatsorok elemzése (pl. népesedési folyamat és élelmezési
gondok).
A
természetföldrajzi
Képfelismerés India földrajzi jellemzőivel kapcsolatban.
környezet és a társadalmi
A külföldi tőke szerepének bemutatása India társadalmihagyományok
szerepe
gazdasági életében forrásfeldolgozás alapján.
India
földrajzi
Vázlatkészítés a társadalmi-gazdasági összefüggések
jellemzőinek
érzékeltetésére.
kialakulásában.
India gazdasági központjainak leolvasása a térképről,
bejelölésük kontúrtérképbe.
Az ország világgazdasági jelentőségének bemutatása
A társadalmi-gazdasági adatok, diagramok és szöveges források alapján.
fejlődés feltételei, útja és A kínai társadalmi-gazdasági fejlődés sajátos vonásainak
következményei Kínában. bemutatása szöveges források alapján.
Kína gazdasági központjainak leolvasása a térképről,
1602

57.

Japán szerepe a világ és a
térség
társadalmigazdasági fejlődésében. A
gazdasági
élet
fejlettségének okai.

58.

Délkelet-Ázsia
iparosodott és iparosodó
országainak fejlődési útja.

59.

Nyugat-Ázsia és az arab
világ szerepe a világ
társadalmi-gazdasági
életében,
országainak
közös és egyedi vonásai.

60.

Topográfiai gyakorlatok a
földrészekkel
és
országaikkal
kapcsolatban.

61.

Európa
földjének
kialakulási
folyamata,
természeti- és társadalmigazdasági
következményei.

62.

Európa
általános
természetföldrajzi képe.

63.

Európa
általános
társadalomföldrajzi képe.

bejelölésük kontúrtérképbe.
A japán társadalmi-gazdasági fejlődés sajátos vonásainak
bemutatása szemelvény-feldolgozás alapján.
Érvek gyűjtése állítások bizonyítására (pl. a japán
gazdaság
szerepe
a
világgazdaságban
és
a
világkereskedelemben) különböző forrásokból.
Japán gazdasági központjainak leolvasása a térképről,
bejelölésük kontúrtérképbe.
Információgyűjtés könyvtári, internetes forrásokból: a
térség sajátos gazdasági fejlődésének megismerése
esetleírások alapján. Esszé készítése a témából.
Diagramok és adatsorok elemzése (a térség szerepe a
világgazdaságban).
A kőolajgazdagság világgazdasági jelentőségének
bemutatása adatok és diagramok alapján.
Esetelemzések (a kőolaj szerepének bemutatása a térség
országainak gazdaságában és társadalmi életében).
A bizonyítás módszere (a térség geopolitikai fontossága).
Nyugat-Ázsia
domborzati,
vízrajzi
topográfiai
fogalmainak, gazdasági központjainak leolvasása a
térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Tényleges és viszonylagos földrajzi fekvés meghatározása
világtérképen és a kontinensek térképein.
Kontúrtérképen való bejelölések felismerése és
megnevezése 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
tematikus térképek információi alapján.
Európa kialakulási folyamatának bemutatása geológia és
szerkezetmorfológiai térképek segítségével.
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.
A különböző adottságú tájak természetföldrajzi
jellemzőinek 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
problémákra.
Tények és adatok gyűjtése az Európán belüli társadalmigazdasági fejlettségi különbségekre.
Európa országainak, fővárosainak leolvasása a térképről,
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64.

Az Európai Unió földrajzi
vonatkozásai.

65.

Az Európai Unió
Magyarország
kapcsolatai.

66.

Észak-Európa
természetföldrajzi
jellemzői és
országainak társadalmigazdasági szerepe.

67.

Szerkezetváltás NyugatEurópa gazdaságában.

68.

69.

és

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.

bejelölésük kontúrtérképbe.
Tematikus térképelemzés az integráción belüli gazdasági
kapcsolatok értelmezésére.
Ábraelemzés az integrálódási folyamat lényegének, az
integráció fokainak bemutatására.
Az
unió
működésének
bemutatása
CD-ROM
információtartalma alapján.
Statisztikai adatok értelmezése az unióval kapcsolatban.
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.
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Ábra készítése az észak-olaszországi ipari háromszög
gazdasági kapcsolatainak bemutatására tematikus térképek
Olaszország
és
információinak felhasználásával.
Spanyolország gazdasági
72.
Kiselőadás a mediterrán táj, a történelmi és a kulturális
életének
bemutatása,
örökség idegenforgalmi szerepének érzékeltetésére.
összehasonlítása.
Összehasonlító adatelemzés (az idegenforgalom szerepe az
országok gazdasági életében).
Horvátország, Szerbia és
Nemzetiségi térkép elemzése.
Montenegró
gazdasági
73.
Tematikus térképelemzés a gazdasági élet területi
életének
bemutatása,
elrendeződésével kapcsolatban.
összehasonlítása.
Az ismeretek rendszerezése, rendszerező vázlat készítése.
74. Összefoglalás.
Különféle feladattípusokból összeállított feladatlap
megoldása.
12. évfolyam
Kelet-Európa
Természetföldrajzi tematikus térképek elemzése.
1.
természetföldrajzi
Keresztszelvény készítése és azonosítása a térképpel.
jellemzői.
Az egykori Szovjetunió társadalmi-gazdasági jellemzőinek
Kelet-Európa
közös
bemutatása forrásmunkák felhasználásával.
2.
társadalomföldrajzi
A kelet-európai országok gazdasági központjainak
jellemzői.
leolvasása a térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Statisztikai adatok elemzése az országok világgazdasági
jelentőségének bemutatására.
Oroszország és Ukrajna
Tematikus térképek összehasonlító elemzése az
gazdálkodási
oroszországi iparvidékek földrajzi jellemzőiről.
3.
problémáinak természeti
Tematikus térképelemzés Ukrajna mezőgazdaságának
és
társadalmi
okai,
bemutatására.
összefüggései.
Rendszerező ábra elemzése (pl. a Donyec-medence
gazdaságának földrajzi összefüggései).
Észak-, Dél-, Nyugat- és Kelet-Európával kapcsolatos
Esszé típusú feladatok
4.
rövid és hosszabb választ igénylő esszé típusú feladatok
megoldásának módszerei.
megoldása.
Közép-Európa
Közép-Európai sík- és rögvidékei, magashegységei
5.
természetföldrajzi
természeti adottságainak összehasonlítása, összehasonlító
jellemzői.
ábrák készítése.
Tematikus térképek összehasonlító elemzése (különböző
természeti
környezet,
eltérő
társadalmi-gazdasági
Közép-Európa
és
következmények).
6.
országainak társadalmiKözép-Európa sík- és rögvidékei, magashegységei
gazdasági bemutatása.
társadalmi-gazdasági lehetőségeinek összehasonlítására
(összehasonlító táblázat készítése).
Németország komplex földrajzi jellemzése.
Különböző műfajú forrásanyagok gyűjtése Németország
világgazdasági jelentőségéről.
Németország
földrajzi
7.
Esettanulmány a Ruhr-vidék gazdasági és környezeti
képe.
átalakulásáról.
Országon belüli fejlettségi különbségek bemutatása
tematikus térképek összehasonlító elemzésével.
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Ausztria, Szlovénia és
Szlovákia
társadalmi8-9.
gazdasági fejlődése.

10.

Csehország,
és
Lengyelország
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
összefoglalása.

15.

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

16.

A
Kárpát-medence
társadalomföldrajzi
jellemzői.

17.

Magyarország
földtani
adottságai, kialakulásuk
és
gazdasági

Németország gazdasági központjainak leolvasása a
térképről, bejelölésük kontúrtérképbe.
Ábraelemzés (a magashegységi környezet szerepe az
országok gazdasági életében).
Tematikus térképelemzés és képelemzés a különböző
jellegű nagytájak természeti erőforrásainak összegyűjtése
érdekében.
Az országok eltérő gazdaságfejlődési útjának bemutatása
vázlatban.
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
kapcsolatban.

gyakorlása

Európa

földrajzával

A
feladattípus
kapcsolatban.

gyakorlása

Európa

földrajzával

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
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következményei.

18.

Magyarország éghajlata,
vízrajza, élővilága és
talajai.

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.
23.

A magyarországi ipari
termelés
területi
elrendeződése és főbb
termékei.
A természeti adottságok

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
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
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

szerepe
hazánk mezőgazdaság kapcsolatáról (előnyös és hátrányos
mezőgazdaságában.
vonások).
Adatelemzés (az élelmiszergazdaság szerepe a magyar
gazdaságban).
Tematikus
térképek
(pl.
domborzati,
éghajlati,
talajadottságok, termőhelyek, történelmi borvidékek)
A magyar mezőgazdaság összehasonlító elemzése.
területi jellemzői, azok A termelés, a feldolgozás és a fogyasztás kapcsolatának
okai és következményei. bemutatása.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari hungarikumok listájának
összeállítása.
Tények leolvasása tematikus térképekről, diagramokról,
adatsorokból
a
külkereskedelem
áruszerkezetével
Magyarország
kapcsolatban.
közlekedése
és Összefüggések
megállapítása
tematikus
térképek
külkereskedelme.
(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
A
magyarországi
ágaira gyakorolt hatásairól.
idegenforgalom jellemzői
Idegenforgalmi programajánlatok összeállítása különböző
és fő körzetei.
szempontok figyelembevételével.
Idegenforgalmi körzetek elhelyezése kontúrtérképen.
Tájak és vízrajzi fogalmak kontúrtérképen való
bejelölésének felismerése domborzati és tematikus
Topográfiai gyakorlatok –
térképek segítségével.
Magyarország.
Topográfiai fogalmak (tájak és települések) bejelölése
kontúrtérképekbe.
Asszociációs
típusú,
forráselemzéses
és A feladattípusok megoldásának gyakorlása hazánk
szövegértéses feladatok földrajzához kapcsolódóan.
megoldási technikái.
Az Alföld fekvésének, tájainak, földrajzi jellemzőinek
leolvasása domborzati és tematikus térképekről.
Az Alföld természeti A folyók és a szél felszínformáló hatásának felismerése,
képe.
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
A Kisalföld jellemző leolvasása domborzati és tematikus térképekről. Logikai
természetföldrajzi
és térképolvasás.
társadalmi-gazdasági
Összefüggések rendszerezése (a történelmi múlt, a
képe.
hagyományok, az infrastruktúra, a szaktudás szerepe a
nagytáj gazdasági életében).
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32.

A
Nyugati-peremvidék
(Alpokalja)
és
a
Dunántúli-dombés
hegyvidék
jellemző
természetföldrajzi
és
társadalmi-gazdasági
képe.

33.

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

34.

Magyarország
nagyrégióinak
jellegzetességei.

35.

Hazánk
állapota.

36.

37.

38.

környezeti

Topográfiai gyakorlatok –
Magyarország.
Feleletalkotásos feladatok
megoldási technikái.
Magyarország
földrajzának
összefoglalása.
A népesség számbeli
alakulása,
összetétele,
területi
eloszlása
a

A Szigetköz környezeti problémáinak bemutatása
forráskereséssel és forrásfeldolgozással.
A Nyugati-peremvidék (Alpokalja) és a Dunántúli-dombés hegyvidék fekvésének, tájainak, földrajzi jellemzőinek
leolvasása domborzati és tematikus térképekről. Logikai
térképolvasás.
Képelemzés és tematikus térképelemzés (a természeti
adottságok és településtípusok kapcsolata).
A hegységek tagjainak csoportosítása tematikus
térképekről (pl. kőzetanyag, szerkezet, ásványkincs)
leolvasott információk 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.
Írásbeli feladatlap topográfiai feladatainak megoldása.
Feleletalkotásos feladatok megoldása.
Rendszerező vázlatkészítés.
Különböző feladattípusokat tartalmazó összefoglaló
feladatsor megoldása.
Demográfiai folyamatokat bemutató ábrák, grafikonok és
adatsorok elemzése.
Szemelvények, cikkek elemzése a népességszámmal és a
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Földön.

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.

népesség-összetétellel kapcsolatban.
A népesedési szakaszok és a korfa alakja közötti
összefüggés bizonyítása.
Népességgel kapcsolatos tematikus térképek (pl.
népsűrűség, 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.
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,
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44.

A
világgazdaság
peremhelyzetben
lévő
országainak szerepe a
világgazdaságban.

45.

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

46.

A
világgazdaság
működése.

47.

A globalizáció.
A
multinacionális
vállalatok.

48.

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

A
mezőgazdaság
49- termelési típusai.
50. A
világ
élelmiszergazdasága.

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.
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
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51.

A világ energiagazdasága.

52.

A
világ
átalakulása.

53.

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

54.

A működőtőke és a pénz
világa.

55.

56.

57.

iparának

A
világgazdasági
tendenciák
összefoglalása.
Adatelemzési
és
adatfeldolgozási
technikák.
Ábraelemzési feladatok
megoldási technikái.
A népesség, a termelés és
a
fogyasztás
növekedésének földrajzi
következményei.

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.
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.
Az adat- és ábraelemzési képességek fejlesztése a témához
kapcsolódó feladatok megoldása során.
Adatsorok, diagramok és tematikus térképek elemzése.
A túlnépesedéssel kapcsolatos szemelvények gyűjtése és
elemzése.
A termelés és a fogyasztás területi ellentmondásainak
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58.

59.

60.
61.
62.

bemutatása adtok segítségével.
Az életminőség jellemzésére alkalmas mutatók gyűjtése és
értékelése, területi különbségek bemutatása.
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
megoldásaira.
A
környezeti
válság
A nyersanyag- és energiahiány, az ivóvízellátás, mint
kialakulása
és
globális probléma bemutatása adatsorok, példák
globalizálódása.
felhasználásával.
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
környezetvédelemben.
értelmezése szemelvények, aktualitások alapján.
A nemzetközi környezetvédelmi egyezményekben
elfogadott megállapodások, ajánlások értelmezése
dokumentumok alapján.
Topográfia gyakorlatok a
Különböző tartalmú és típusú topográfiai feladatok
követelményrendszerhez
megoldása.
kapcsolódóan.
Az írásbeli feladatok A vizsga követelményekre épülő gyakorló feladatsor
megoldása.
megoldása.
Vázlatkészítés a tételek kidolgozásához.
A
szóbeli
feleletek
Az időbeosztás fontosságának felismertetése.
felépítése.
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
visszahúzódóak, 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.
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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.
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,
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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.
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 informatikai-számítástechnikai 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
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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.

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.
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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.
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.
�
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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
Különböző informatikai környezetek és eszközök megismerése.
környezetek,
Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel.
számítógépalkalmazási területek.
A
számítógép
és A perifériák helyes használata.
perifériáinak kezelése Felhasználói karbantartás elvégzése. A billentyűzet és az egér
felhasználói szinten.
karbantartása. Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő
számítógépes munkakörnyezet.
Az
informatikai A háttértárak működési elvének megismerése, helyes használata.
eszközök
működési Hardvereszközök kiválasztásának szempontjai.
elve.
Számítógép-használat A számítógépek helyes használata.
az iskolában.
Az iskolai hálózat vázlatos felépítése, használata.
Hálózati alapok.
Programok,
Szoftverek fontos típusai.
multimédiás
Multimédiás oktatóprogramok önálló használata.
oktatóprogramok,
oktatási
anyagok
használata.
Az operációs rendszer, Háttértárak, állományok kezelése.
segédprogramok
Megfelelő mappaszerkezet kialakítása. Állományok kezelése
lapszolgáltatásai.
segédprogrammal 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,
A vágólap használata.
átalakítása, formázása. Műveletek rajzrészletekkel. Képek bevitele.
Szöveges
Szöveges dokumentum elkészítésének szokásos menete.
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Témakörök
dokumentumok
létrehozása, átalakítás,
formázás.
Táblázatos
dokumentumok. Az
adatkezelés alapjai.
Összetett
dokumentum
készítése.
Elektronikus
faliújságok, kirakati
bemutatók készítése.
Az
információ
szemléltetését,
értelmezését,
vizsgálatát
segítő
eszközök,
illetve
módszerek.
Adatok csoportosítása,
értelmezése,
azok
grafikus ábrázolása,
következtetések.
Az
adatbázisokból,
számítógépes
hálózatból
való
információszerzés
módjai.
Adatok az interneten.

Tartalmak, tanulói tevékenységek
Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése.

Táblázatok használata a mindennapi életben. Adatok táblázatos
formába rendezése, feldolgozása.
Diagramok készítése.
Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok
elkészítése.
Az internetről letöltött dokumentumok elhelyezése.
Bemutatókészítő szoftverek megismerése. Bemutató készítése.
Adatok keresése
kiemelése.

dokumentumokban.

Adatok

megjelenítése,

Az adatok gyűjtése és értelmezése.
Táblázatok és diagramok készítése.
Keresés meglévő adatbázisban.
Információ
szerzése
tantárgyi
adatbázisokból, internetről.

programokból,

könyvtári

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.
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Témakörök
információszerzés az
internetről, információ
elhelyezése
az
interneten.
Infokommunikációs
eszközzel
egyéni
információ küldése és
fogadása,
mobilkommunikáció.

Tartalmak, tanulói tevékenységek
Tematikus és kulcsszavas kereső használata webhely kereséséhez.
Weboldalak szöveges és grafikus részleteinek, adatainak letöltése,
mentése.
Saját dokumentum elhelyezése az interneten.
Saját e-mail cím létrehozása. Az elektronikus levelezés
alapfunkcióinak használata: küldés-fogadás.
Csatolás. Egy levelezőlista kipróbálása. Internetes űrlap kitöltése.
Üzenet küldése és fogadása mobilkommunikációs eszközökkel.

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
elektronikus könyvtár források használata. Az információhoz jutás. Esélyegyenlőség.
lehetőségei
és
alkalmazása.
Irányított forrás- és
információkeresés a
direkt és indirekt
tájékoztató eszközök
A
hagyományos A hagyományos és a számítógépes eszközök összehasonlítása.
médiumok
(könyv, A tanulmányi problémának megfelelő médium kiválasztása és
folyóirat, rádió, zene, feldolgozása. Tudástárak CD-n és az interneten.
film,
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).
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Témakörök

Tartalmak, tanulói tevékenységek
Az információkeresés problémái. Médiumok kiválasztása.
Információs társadalom
Szerzői
jogi Dokumentumok. A szerzői jogi és etikai kérdések elemzése, példákon
alapfogalmak,
a történő bemutatása
szabad
felhasználás
köre.
Az
informatikai A weblapokon talált anyagok elemzése hitelesség szempontjából.
biztonság kérdéseinek, Adataink megadásának veszélyei.
illetve
az Tanulságos példák gyűjtése.
információnak
a
hitelessége.
Az informatika emberi Hogyan változtatják meg életünket az új informatikai szolgáltatások,
kapcsolatokra
lehetőségek? Függőség.
gyakorolt hatása.
Az
Információhordozók használata.
infokommunikációs
Az iskolai helyi hálózat és internetezés szabályai.
világban
kialakult
alapvető viselkedési
szabályok.
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
e-kereskedelem.
tanulmányozása.
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.
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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.
 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.
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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.
 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
Hardverés Ergonómiailag
megfelelő
szoftverkörnyezet
számítógépes munkakörnyezet.
A Neumann-elvű számítógépek
felépítése. A számítógép és
különféle perifériái. Informatikai
eszközök kezelése.
Egyes informatikai eszközök
működésének alapjai.
Az
operációs Az operációs rendszer és a
rendszer
és segédprogramok
kezelése,
környezete
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

Tranzakciók
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.
az Vásárlás, rendelés, ügyintézés az
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.
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TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
Médiainformatika
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
grafika
szolgáltatásai. A digitális színes
képek felépítése és formátumai,
típusai.
A rajzolás eszközei. Képek
vágása és retusálása. Fények és
színek módosítása. Rétegek
használata.
Transzformálás.
Feliratok.
Képek nyomtatása.

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.

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.

Informatika alkalmazói ismeretek
Weblapok
A web mint hipermédia rendszer. Hipertext
dokumentumok
szerkesztése
Egy
weblapszerkesztő létrehozása és használata. Szöveget,
szolgáltatásai.
Célszerű
és képet
tartalmazó
esztétikus
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esztétikus webhelyek (webdesign). Weblapok tulajdonságai.
Szövegformázás.
Képek
tulajdonságai és formázásuk.
Abszolút és relatív hivatkozások
létrehozása.
Táblázatok
tulajdonságai.
Táblázatok készítése, formázása.

weblapok készítése, formázása.
Hivatkozások
rendszerének
létrehozása.
Táblázatok készítése weblapon.

Infokommunikáció
Publikáció
az Adatok,
dokumentumok Weboldalak
publikálása
az
interneten
elhelyezése
megfelelő interneten, webfejlesztő vagy ftp
formátumban az interneten.
program 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

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
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a tanulásban.

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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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,
a
útvonalkeresők
használata
gyakorlatban.

Algoritmusok a gyakorlatban.
Hétköznapi
tevékenységsorok,
Algoritmusok leírása általános algoritmusok 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 Információs
korszakok
a
fejlődéstörténete
történelemben.
A számítástechnika története.
Az internet és az IKT forradalma.
Fejlődési trendek, a robotok.
Az
IKT
veszélyei
a
személyiségre,
illetve
az
egészségre.
Az
információs Az
információs
vagy
társadalomról
tudástársadalom fő jellemzői.
A gazdaság, a környezet, a

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.
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kultúra és a személyiség az
információs társadalomban. A
környezetvédelem lehetőségei.
Az élethosszig tartó tanulás.
Az információ (adat, tudás,
felfedezés,
szabadalom,
találmány, szerzői mű …) mint
termék 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 Az adatok hitelessége.
megbízhatósága.
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.

Az
elektronikus
demokrácia
társadalmi
méretű
esélyeinek
megvitatása.
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
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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.
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
visszahúzódóak, 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 tehetségígéret, 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.
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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.
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.
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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.
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 tevékenységalgoritmusok 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
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lépett. Az informatikai-számítástechnikai 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,
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.

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
Különböző
Különböző informatikai eszközök szerepének megismerése.
informatikai
Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel.
környezetek
A
számítógép
alkalmazási területei.
A
számítógép
és A perifériák helyes használata.
perifériáinak 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,
Szoftverek fontos típusai.
multimédiás
Multimédiás oktatóprogramok önálló használata.
oktatóprogramok,
oktatási
anyagok
használata.
Az operációs rendszer, Háttértárak, állományok kezelése.
segédprogramok
Megfelelő mappaszerkezet kialakítása. Állományok kezelése
lapszolgáltatásai.
segédprogrammal is.
Víruskezelés.
Víruskereső program indítása, üzeneteinek értelmezése, gyakorlás.
Tömörítés.
Tömörítőprogram megismerése.
Tömörített állomány tartalmának megtekintése, kicsomagolása,
kiválasztott állományok tömörítése, gyakorlás.
Az
informatikai A háttértárak helyes használata.
eszközök
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
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Témakörök
Tartalmak, tanulói tevékenységek
Informatika alkalmazói ismeretek
Rajzi dokumentumok Rajzok és ábrák készítése. A vágólap használata. Műveletek
létrehozása,
rajzrészletekkel. Képek bevitele.
átalakítása, formázása. Környezetvédelmi, egészségvédelmi témájú rajzok készítése.
Szöveges
Szöveges dokumentum elkészítésének szokásos menete. Levél,
dokumentumok
újságoldal, kérdőív, feladatlap készítése. Kisebb méretű dokumentum
létrehozása,
tervezése, szerkesztése.
átalakítása, formázása. Pályaorientációs dokumentumok készítése.
Táblázatos
Táblázatok használata a mindennapi életben. Adatok táblázatos
dokumentumok. Az formába rendezése, feldolgozása. Hivatkozások, képletek és
adatkezelés alapjai.
függvények használata. Diagramok készítése.
Európai uniós adatok feldolgozása
Összetett
Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok
dokumentum
elkészítése. Az internetről letöltött dokumentumok elhelyezése.
készítése.
Osztályújság készítése.
Multimédiás
Multimédiás dokumentumok elkészítése közös munkában,
dokumentumok
csoportokban. Szöveg, rajz (ábra), zene, fénykép (film), animáció
(szöveg, rajz, zene, elhelyezése a dokumentumban.
fénykép,
animáció, Személyes anyag összeállítása.
film).
Elektronikus
Bemutatókészítő szoftverek megismerése.
faliújságok, kirakati Az interneten elhelyezhető dokumentum.
bemutatók készítése. Személyes bemutatkozó anyag, iskolai eseményhez kötődő bemutató
készítése.
A
feladat Egy feladat megoldásának lehetőségei, a megfelelő szoftver
megoldásához
választása.
szükséges alkalmazói
környezet.
Az információ és adat Adatok keresése dokumentumokban. Adatok megjelenítése,
ábrázolása,
kiemelése, aktuális információ keresése
értelmezése, grafikus Az adatok gyűjtése és értelmezése.
eszközök, módszerek. Táblázatok és diagramok készítése.
Az
adatbázisokból, Keresés meglévő adatbázisban.
számítógépes
Információ
szerzése
tantárgyi
programokból,
könyvtári
hálózatból
való adatbázisokból, internetről.
információszerzés
módjai.
Adatok
az Tematikus anyagok keresése az interneten.
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
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grafikus lehetőségek.
Adatok a mindennapi életben, a tudományos életben.
Diagramtípusok. Információforrások.
Az adatbázisok szerepe az információszolgáltatásban. Adatok
gyűjtése és feldolgozása kézi és számítógépes módszerekkel.
Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel)
A
problémák Iskolához kapcsolódó problémák megoldása önálló, illetve irányított
megoldásához
csoportmunkában (projekt).
szükséges
A megfelelő hardver és szoftver választása.
informatikai eszközök Problémából feladat.
és
módszerek Projektfeladatok megoldása.
megismerése.
Feladatmegoldó
Algoritmusok készítése, leírása algoritmusleíró nyelven.
algoritmus, -elemek, Algoritmusok kódolása a számítógép számára egyszerű programozási
algoritmusok
nyelven.
tervezése,
Összetett algoritmusok az alulról felfelé építés és a lépésenkénti
megvalósítása
és finomítás elve alapján.
végrehajtása.
Az
algoritmikus
absztrakció eszközei,
a
lépésenkénti
finomítás elve.
A problémamegoldás Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése
során
szükséges Az elemi és összetett adattípusok jellemzőinek megismerése
adatok és az eredmény alkalmazásuk.
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 mentése. Saját dokumentum elhelyezése az interneten.
interneten.
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Infokommunikációs
eszközzel
egyéni
információ küldése és
fogadása,
mobilkommunikációs
eszközök.
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Saját e-mail cím létrehozása. Az elektronikus levelezés
alapfunkcióinak használata: küldés-fogadás. Csatolt állományok
küldése. Továbbítás. A levél mentése. Egy levelezőlista kipróbálása.
Internetes űrlap kitöltése.
Üzenet küldése és fogadása mobilkommunikációs eszközökkel

Fogalmak
Az URL. Keresési technikák, összetett keresőkifejezés, az interneten
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
elektronikus könyvtár források 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 A hagyományos és a számítógépes eszközök összehasonlítása.
médiumok
(könyv, Tudástárak CD-n) és az interneten.
folyóirat, rádió, zene, Saját zenei anyag készítése.
film, tévé) és az A digitális fényképezés kipróbálása.
informatikai eszközök.
A
tanulmányi Az informatika különböző területein tanultak együttes alkalmazása.
feladatoknak
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.
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Az információs társadalom
Szerzői
jogi Dokumentumok. A szerzői jogi és etikai kérdések elemzése, példákon
alapfogalmak,
a történő bemutatása.
szabad
felhasználás
köre tartozó adatok.
Az
informatikai A weblapokon talált anyagok elemzése hitelesség szempontjából.
biztonság kérdéseinek, Adataink megadásának veszélyei.
illetve
az Tanulságos példák gyűjtése.
információnak
a
hitelessége.
Az informatika emberi Hogyan változtatják meg életünket az új informatikai szolgáltatások,
kapcsolatokra
lehetőségek? Függőség.
gyakorolt hatása.
Az
Információhordozók használata.
infokommunikációs
Az iskolai helyi hálózat és internetezés szabályai.
világban
kialakult
alapvető viselkedési
szabályok.
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
e-kereskedelem.
tanulmányozása.
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.
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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:
 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.
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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.
 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
Hardverés Ergonómiailag
megfelelő
szoftverkörnyezet
számítógépes 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 Az operációs rendszer és a
rendszer
és segédprogramok
kezelése,
környezete
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

Tranzakciók
interneten

TARTALMAK

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…).
az Vásárlás, rendelés, ügyintézés az
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
grafika
szolgáltatásai. A digitális színes
képek felépítése és formátumai,
típusai.
A rajzolás eszközei. Képek
vágása és retusálása. Fények és
színek módosítása. Rétegek
használata.
Transzformálás.
Feliratok.
Képek nyomtatása.

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
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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.

TÉMAKÖRÖK
TARTALMAK
Informatika alkalmazói ismeretek
Weblapok
A web mint hipermédia rendszer.
szerkesztése
Egy
weblapszerkesztő
szolgáltatásai.
Célszerű
és
esztétikus webhelyek (webdesign). Weblapok tulajdonságai.
Szövegformázás.
Képek
tulajdonságai és formázásuk.
Abszolút és relatív hivatkozások

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
elismert emberekről.
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.
Multimédia
dokumentumok
készítése,
szerkesztése.
Hanganyagok és mozgóképek
lejátszása
multimédia
számítógéppel.
Például szerkesszük a kiránduláson
felvett videókat és mutassuk be az
osztálynak.
BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGEK
Hipertext
dokumentumok
létrehozása és használata. Szöveget,
képet
tartalmazó
esztétikus
weblapok készítése, formázása.
Hivatkozások
rendszerének
létrehozása.
Táblázatok készítése weblapon.
Rétegek létrehozása.
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létrehozása.
Táblázatok
tulajdonságai.
Táblázatok készítése, formázása.
Rétegek
tulajdonságai
és
szerkesztése.
Adatbevitel.
Dinamikus
információk.
Infokommunikáció
Publikáció
az Adatok,
dokumentumok
interneten
elhelyezése
megfelelő
formátumban az interneten.
Platformfüggetlen formátumok.
Informatika-alkalmazói ismeretek
Prezentációkészítés Prezentációs
felépítése,
Szövegbevitel.
mozgóképek.
Animációk.
diagramok.
interaktivitás.

Táblázatkezelés

dokumentumok
sablonok.
Képek,
Rajzok.
Táblázatok,
Vetítés,

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.

Dinamikus objektumok elhelyezése
a weboldalon (animációk, hangok,
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.

1649

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.

Kutatások
és
kiselőadások,
bemutatók
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.

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
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TÉMAKÖRÖK

TARTALMAK
Összetett adattípusok, tömbök.
Típusalgoritmusok.
Rekurzió.
A programkészítés lépései.
Problémák
megoldása
számítógépes modellekkel.

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

Infotechnológia
Folyamatok
és Problémák
megoldása Egyszerű modellek megismerése
rendszerek
számítógépes modellekkel.
vagy fejlesztése, „kísérletezés” a
modellezése
modellekkel.
Szimulációk számítógéppel, a
paraméter-módosítás hatásai.
Irányítsunk, szabályozzunk valós
vagy
virtuális
eszközöket.
Kísérletezzünk a modellekkel.
A szimulációk eredményeinek
megfogalmazása.
Problémamegoldás Informatikai
eszközök
és Problémamegoldó
tevékenység
módszerek
kiválasztása
és tervezése.
komplex alkalmazása.
Problémák megoldása egyénileg
Tantárgyi és iskolai problémák, vagy
csoportban.
Kooperatív
feladatok megoldása.
munkák, projektek.
Információs társadalom
Az
informatika Információs
korszakok
a Kutatómunkák és dolgozatok,
fejlődéstörténete
történelemben.
prezentációk,
weblapok
írása
A számítástechnika története.
és/vagy bemutatása, előadása az
Az internet és az IKT forradalma. informatika történetének egy-egy
Fejlődési trendek, a robotok.
érdekes
eszközéről
vagy
Az
IKT
veszélyei
a technológiájáról.
személyiségre,
illetve
az
egészségre.
Az
információs Az
információs
vagy Kutatómunkák az információs
társadalomról
tudástársadalom fő jellemzői.
társadalomról.
A gazdaság, a környezet, a A
jellemzők
megvitatása,
kultúra és a személyiség az összevetése a legújabb szociológiai,
információs társadalomban. A gazdasági adatokkal.
környezetvédelem lehetőségei. Az
elektronikus
demokrácia
Az élethosszig tartó tanulás.
osztályvagy
iskolaszintű
Az információ (adat, tudás, „kipróbálása”, és/vagy társadalmi
felfedezés,
szabadalom, méretű esélyeinek megvitatása.
találmány, szerzői mű …) mint Az információ és a tudás mint
termék, szolgáltatás.
érték: a társadalmi lét különböző
szféráiból
vett
példák
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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 Az adatok hitelessége.
megbízhatósága.
Az információ és a tudás
megbízhatósága.
Az
internetes
források
megbízhatósága.

megbeszélése.
Konkrét szoftverek csoportosítása.
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.
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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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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
 a mindennapok, a természet, a társadalom szépségének, a művészetek, műalkotások
befogadására
 az egyes művészeti korok és alkotók megismerése
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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:
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,
1656






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,
 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,
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 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
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
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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)
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
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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
A rajzolás-festés célja:
 a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása,
 az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,
 pozitív lelki tulajdonságok megerősítése,
 a befogadókészség kialakítása, fejlesztése,
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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 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
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)
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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
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
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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,
 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,
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 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
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
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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)
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)
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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,
 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.
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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
A rajzolás-festés témakörei (A4)
A középkor világa
Lovagregények szereplői, viseletük és tárgyaik
Fény és árnyék
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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)
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
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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,
 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,
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 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- konstrukcióktárgyak 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
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 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)
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)
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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)
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
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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,
 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
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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- konstrukcióktárgyak 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)
Tornyok, várak, paloták
A palota belseje
Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával
(kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal)
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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)
A tárgyak összhangja
Új hangszerek a barokk zenekarban, fuvola, klarinét, oboa
Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott
részletmegoldások - pasztellkréta)

kompozíciók,

finom
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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
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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,
szecesszió/
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
értelmezése, művelődéstörténeti háttér ismertetése szakirodalom vagy önálló informálódás
alapján).
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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
fejlődése
televízió korszakában, 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

mozgóképiFilmműfajok, a műfajfilmek jellemzői.
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Rendszerezés kultúrtörténeti összefüggésben, a magas és a tömegkultúra. A
stílus és az archetípus. Rendszerezés néhány jellemző műfaj szerint, pl.
western, 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
szerepe
(napirend-kijelölés)
A kultiváció elve. Globális és lokális: kulturális sokszínűség és egyenkultúra.
A médiaszövegek közönsége mint virtuális közösség.
A szappanopera A szappanopera ábrázolási módja. Jellegzetes tematika,
Jellegzetes
hőstípus és narráció a szappanoperákban.
médiaszövegek,
A reklám és a klip A reklám és a klip fogalmazási módja: a társítás.
műsortípusok
Befolyásolási technikák a reklámokban.
szövegek
rendszerezése

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
rendszerezése
stíluskorszaka 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
médiaszövegek,
műsortípusok

A hírműsorok. A hírek objektivitása Hír és vélemény. Hírek a piacon. A
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
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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, míg a szóbelin a megadott tételsor alapján vizsgáznak, mely alkalmat ad
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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”
történelem, a pszichológia és azértelmezze 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
kifejezéseket.
kulturális minták és társadalmi
szerepek jelentőségét,
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2. Az erkölcsi lény

3. Az erkölcsi cselekedet

4. Az etika megalapozása

b) a
beszéd,
a
fogalmi
gondolkodás, az emlékezet, a
képzelet és a tanulás jelentőségét
az öntudatos én kialakulásában.
Ismertesse
az
erkölcsi Tegyen különbséget megismerés,
személyiség
kialakulásának megértés és ítélet, illetve tény és
folyamatát
az
egyén érték között.
szocializációja során, a példa- és Magyarázza meg, mit értünk az
szabálykövetéstől
a
tudatosember történetiségén. Ismertessen
meggyőződésen
alapuló néhány elméletet az ember
lelkiismereti döntésig.
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, az
ember
bűnössége
és
lelkiismereti
szabadság, jóravalósága a zsidó-keresztény
konszenzus.
hagyományban.
Értelmezze
a
következőHasonlítsa össze, miként oldják
ellentétpárokat
a
cselekedet fel a rossz tapasztalata és az
erkölcsi
megítéléseerkölcsi világrendbe vetett hit
szempontjából: eszköz - cél, közti ellentmondást a nagy
szándék
következmény, világvallások.
magánérdek - közjó.
Értelmezze a tetteinkért, illetve a
másokért
viselt
felelőssé
fogalmát.
Értelmezze ezeket a fogalmakat:Ismertesse
a
modern
meggyőződés,
hit,
kétely, természetjogi, illetve emberi jogi
nyitottság, türelem, előítélet.
álláspont lényegét.
Magyarázza
meg,
mikéntIsmertesse
az
utilitarizmus
egyeztethető össze az erkölcsi erkölcsfilozófiai álláspontját.
ítélet
egyetemességigénye
aTegyen különbséget kötelességlehetséges
jó
életformák és céletikák között.
sokféleségével.
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
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5. Az erények és a jellem

6. Társas kapcsolatok

7. Erkölcs és társadalom

8. Vallás és erkölcs

felfogásában?
Mutassa
be
az
európaiIsmertesse az erény és a mérték
civilizációban legáltalánosabban fogalom
jelentőségének
elfogadott
megítélésében
végbement
alapértékeket.
változásokat
az
erkölcsi
Ismertesse a velünk születettgondolkodás történetében.
adottságok, a körülmények, a
helyes önismeret, az önfegyelem
és az önnevelés szerepét a jellem
fejlődésében.
Értékelje az őszinteség erkölcsi
jelentőségét.
Mutassa be a versengés, illetve aFoglaljon állást, mennyiben jelent
kölcsönös segítség jelentőségét aönkorlátozást,
mennyiben
természetben és a társadalomban. önkiteljesedést a mások iránti
Értelmezze a szülő-gyermek kímélet és részvét, a másokért
kapcsolat jellegzetes erkölcsihozott áldozat.
problémáit.
Miként
szolgálja
a
Értelmezze az ösztönök, azszeretetkapcsolat
az
én
érzelmek
és
az
erkölcsifelfedezését,
illetve
tudatosság szerepét a nemi meghaladását?
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 ésHasonlítson össze a társadalmi
jog, illetve erkölcsi és politikaiigazságosságról
alkotott,
közösség között. Foglaljon állástegymással ellenkező felfogásokat.
az
emberi
alapjogok
és Értelmezze gazdasági szemlélet és
kötelességek természetéről folyó etika viszonyát.
vitában.
Ismertesse a hazaszeretet erkölcsi
Érveljen a szólás szabadsága, megítélése
körüli
vitában
illetve korlátozása mellett éskialakult főbb álláspontokat és
ellen, pl. a gyűlöletkeltő beszéd, aérveket.
nyilvános rágalmazás, a hazugJellemezze a más közösségekkel,
reklám,
a
szeméremsértő illetve
a
társadalmi
ábrázolás esetében.
kisebbségekkel kapcsolatos etikus
Keressen példát az egyéni magatartás főbb vonásait, a
lelkiismeret, a család és atöbbség-kisebbség konfliktusok
társadalom/állam
illetékességetermészetét.
közötti lehetséges konfliktusokra
(pl. családon belüli erőszak).
Értelmezze
az
emberMutasson be vallás és erkölcs
megkülönböztetett léthelyzetét és viszonyával
kapcsolatos
felelősségét az Ó- és Új szövetségálláspontokat. Hasonlítson össze a
alapján.
természet feletti uralom, a nemi
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Értelmezze a szeretet jelentőségét szerepek, nemzet és egyetemes
a
zsidó-keresztényemberiség,
hagyományban, és ennek hatásáttörvénytisztelet/polgári
az
európai
erkölcsi engedetlenség
kérdésében
gondolkodásra.
kialakult
álláspontokat,
s
Értelmezze
a
személyes foglaljon
állást,
mennyiben
gondviselésbe vetett hit szerepét eredeztethetők ezek a zsidóaz
individuális
etikakeresztény tradícióból.
kibontakozásában.
9. Korunk erkölcsi kihívásai Ismertessen
néhány,
aFoglaljon állást: vannak-e a
tudományos-technológiai
fenntartható társadalomra való
haladással kapcsolatos erkölcsi áttérésnek
erkölcsi,
illetve
problémát
(géntechnológia, politikai előfeltételei.
atomenergia, eutanázia, abortuszKeressen erkölcsfilozófiai és
stb.). Mutassa meg, miként vezetmorálteológiai
forrásokat,
a technológia fejlődése és aamelyek alkalmas támpontot
globalizáció az emberi felelősségnyújtanak
a
mélyökológia
megváltozott
dimenzióinakkérdéskörében
való
felismeréséhez.
tájékozódáshoz.
Ismertesse, milyen tényezők Foglaljon
állást:
hatására vált a női és férfi összeegyeztethető-e az
etika
szerepek kérdése közéleti témáváemberközpontúsága
más
korunkban. Mutassa be a pazarló élőlények jogainak vagy jólétének
gazdálkodás néhány környezeti, védelmezésévelFejtse
ki
társadalmi,
és
kulturálisvéleményét, korunkban miért és
következményét.
mennyiben merült fel a jövő
Ismertesse,
milyen
etikai nemzedékek iránti felelősség
dilemmákat vet fel az ember-állat újraértelmezésének igénye.
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.
Pszichológia
A lelki jelenségek vizsgálatának módszereiben s szempontjaiban szerzett jártasság az
önreflexió képességének elmélyítését szolgálja. Fejleszti a kooperatív, kommunikatív,
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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 serdülő- és 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 A társadalmi együttélés szabályainak eredete és rendeltetése. Szokás,
hagyomány, erkölcs, jog, illem. A szabályok változása – a törvény és a
szabályok
törvényhozók.
Az emberi alapjogok. A jogegyenlőség elve. A gyermekek jogai.
Az egyén és a jog
Diákjogok. 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
Ügyeink intézése
eljárások. Ügyfél és ügyrend. A legfontosabb iratminták és kezelésük. A
gyermek- és ifjúságvédelem intézményei. A gyámhatóság.
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Politikai ismeretek

A család

Kultúra, közösség

A nemzet

A társadalom élete

A helyi társadalom

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, aAz emberi fejlődés társas környezete: az elsődleges kötődés.
személyiség és a társas jelenségek Szülők és gyerekek; a család mint mikrokörnyezet; az intim
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
Lelki egészség és betegség
normalitás 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
összetevői 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
Innen és túl a nemzetállamon
integráció 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
Kultúra és globalizáció
szórakoztatóipar 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.
hatása a mindennapi életre
A hatékonyságelv 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
A családi élet változásai
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átalakulása. Változások a szexuális viselkedésben és a nemi
szerepekben. A feminizmus törekvései.
Az életmód átalakulásának hatása aA higiéné fejlődése és az egészség-ipar. Civilizációs és
környezeti ártalmak. A kémiai biztonság kérdései. A
testi és lelki egészségre
géntechnológia 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
lakodalom) Zh.:

(Kalocsa,

12.ó.
Zenei formák A, CD 4.
Világzene,(Deep Forest,Redmex) Zh.:
13.ó.
Kodály: Háry János CD 4.
Anima Sound System Zh.:
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14.ó.
Összegzés Zh. Modern folkfeldogozások
Gőzerő Zh.:
15.ó.
Zenei formák B,CD 5.
Dzsessz Zh.:

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
fúvószene)
Romantika Zh.:

rezesbanda(balkán

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.
Dodekafónia (Schönberg) Zh.:

25.ó.
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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)

38.ó.
Tácok a könnyűzenében CD 13. A verbunk
Kórus, passiójáték, oratórium Zh.:
39.ó.
A magyar népi tánczene CD 13.
Opera, operafilm Zh.:

társas
évszak,

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
Zene és a zaj vagy zörej Zh.:

46.ó.
A z elektronikus zeneszerzés
Számonkérés
b, hangfizika és gépzene
47.ó.
Zeneinformatika Zh.
Acid Style Zh.:

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

40.ó.
Összegzés
Zh.
Az
ún.
tánczene(break)
Programzene(Vialdi:Négy
Rimszkij Korszakov:Dongó) Zh.:

A dzsessz
Cool Edit, Sound Forge Zh.:

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
internetes letöltés

dolgozás,

55.ó.
Értékelés
Ismétlés, értékelés

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

Népzenei felvételek
Magyar és európai zeneirodalmi alkotások a
XVIII. század végéig
A tanult zenetörténeti korok jellemzői, műfajai,
stílusjegyei

Improvizáció
Szekvencia készítése megadott alapmotívumra. Dallammodellként: az énekelt és meghallgatott
Műzenei és ún. népdalperiódus rögtönzése zenei anyag tartalmai (dallammotívumok:
megadott dallamsorral, majd önállóan
műzenei 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
basszuskulcs 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
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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)
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
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Zenei olvasás-írás
Ismert dallamok utószolmizálása
2 #- 2b ismerete
Hangnemek megállapítása előjegyzés alapján
Ismert dallamok írása violinkulcsban a tanult hangnemekben
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
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A XIX. és XX.századi zene énekelt
Zenei olvasás – írás
Aszimmetrikus ütemű ritmus és dallampéldák meghallgatott zenei példáinak anyaga
megszólaltatása kottaképről.
Könnyebb aszimmetrikus ritmusok és egyszerű
dallamok lejegyzése emlékezetből 2#-2b-ig

és

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)
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Zenehallgatás
A XIX. és a XX. század zenei stílusainak felismerése a zeneművek hallgatása során a zene és
a társművészetek kapcsolataira utaló példák felsorolása.
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)
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Schumann: A két gránátos (dal)
Gaudeamus igitur (Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány)
Kodály-Berzsenyi : A magyarokhoz
Kodály: Mikoron Dávid (Psalmus Hungaricus)
Gershswin: Porgy dala (Porgy és Bess)
Zenehallgatási anyag
Lassus: Zsoldos szerenád
Bach: h-moll szvit
Bach: 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
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A zene története
13-14. Az ókor zenéje
15-18. A középkor egyházi és világi zenéje
19. Orff Carmina burana
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
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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 ellenállóképesség, 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
ön- és 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,
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fejlesztése. Egyéni 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
páros-társas,
kéziszerés
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.

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
állóés
térdelőrajt technikáját.
Rendelkezzenek
koordinált
futótechnikával, ismerjék a
helyes légzés szabályait.
Ugrásoknál
ismerjék
az
optimális sebességű nekifutást,
a
karés
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
Dobások:
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
és
testnevelési
feladatok
játékok.
A helyi adottságok, a tanulók
érdeklődése és
a tanár
irányultsága
függvényében
választott
két
sportjáték
(röplabda,
kosárlabda)
technikai és taktikai elemeinek
tökéletesítése.

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
összekötő 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
előrehátra
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
passzív, 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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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, 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
szabadban végzett futás váljon szabadtéri sporttevékenységet.
számára
örömet
adó
tevékenységgé.
Ismerjék
meg
a
téli
foglalkozások
örömét
és
veszélyeit.
Alkalmazkodjanak a növekvő
terhelés elviseléséhez.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Teljesítményképes
200 m biztonságos leúszása.
úszástechnika 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.
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8. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 74
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.

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
állóés
térdelőrajt technikáját.
Rendelkezzenek
koordinált
futótechnikával, ismerjék a
helyes légzés szabályait.
Energikus elugrás, térnyerő
légmunka az ugrásoknál

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
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Tartalom
Fejlesztési követelmények
Iramfutás (tempófutás) a táv Ismerjék a lökő és hajító
fokozatok növelésével, illetve mozdulat közötti különbséget.
a táv ismételt lefutásával
meghatározott
pihenők
beiktatásával.
Tartós futás.
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

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

Minimális teljesítmény
cm eredményt érjen el.
Kislabdahajításban
a
fiú
legalább 30 m, a lány 25 m-es
eredményt érjen el.

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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Tartalom
Fejlesztési követelmények
kísérletek.
Egyensúlygyakorlatok
gerenda, (pad merevítő).
Test- és helyzetváltoztatások.
Mérlegállások, testfordulatok.
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.

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

Minimális teljesítmény

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
szabadban végzett futás váljon szabadtéri 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

Minimális teljesítmény
Tudjon folyamatosan leúszni
300-400 m-t legalább egy
úszásnemben.
1726

Tartalom
Vízalábukás.
Vízi játékok.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
úszótechnika kialakítása két Fejlődjön állóképessége a
úszásnemben.
másik úszásnemben is (50-100
m).

Felmérések
Tartalom
Fejlesztési követelmények
Motorikus tesztek:
- Cooper teszt
- Helyből távolugrás
- Hanyatt fekvésből felülés
- Hason fekvésből törzsemelés
- Fekvőtámaszban karhajlítás
- Tömöttlabda dobás hátra

Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.

9. ÉVFOLYAM
 Éves óraszám: 74
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

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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Tartalom
Fejlesztési követelmények
mászókulcsolással (lány) és
függeszkedéssel (fiú).
A lábboltozat süllyedését
ellensúlyozó és boltozaterősítő
gyakorlatok.
Az
egyoldalú
terhelést
megelőző és káros hatásait
javító gyakorlatok.
Légzőés
relaxáló
gyakorlatok.
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,

Minimális teljesítmény

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.

Minimális teljesítmény
Legyen képes egy-egy elem
bemutatására, szükség szerint
segítségadással.
3-4 elem összekapcsolása,
1728

Tartalom
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
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
karlendítés-karkörzés
variációkkal.
Fordulatok
állásban
és
guggolásban.
Tarkónállási
kísérletek
segítséggel.
Leugrás
feladatokkal pl. karkörzéssel,
lábterpesztéssel,
fordulattal

Fejlesztési követelmények
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
kartartások,
érintőjárás,
hármaslépés.
Lendület előre-hátra, hátsó
függés.
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Tartalom
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
szolgáló,
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.

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

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

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Szívesen
vállalják
és Rendszeresen
folytasson
edződjenek hozzá a rendszeres szabadtéri sporttevékenységet.
számukra
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

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

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
vízben.
Rendszeresen
ússzanak
szabadidejükben is.
Legyenek
képesek
folyamatosan úszni 800-10001200 m-t.

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
- Tömöttlabda dobás hátra

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.

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.

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

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
Tudjon
8-10,
szabadgyakorlatot,
kéziszergyakorlatot tervezni és
bemutatni.

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.
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Tartalom
Fejlesztési követelmények
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
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
egyik
láb
oldaltámaszba,
átlendítéssel és 90 fokos
fordulattal
terpeszülésbe.
Guggolások, ülések, térdelések
jobb vagy bal térden, térdelőés
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

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

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
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
testnevelési
feladatok
és
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.
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.

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.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Szívesen
vállalják
és Rendszeresen
folytasson
edződjenek hozzá a rendszeres szabadtéri sporttevékenységet.
számukra
megszokott
szabadban
végzett
testedzéshez, játékhoz.
A
szabadban
végzett
rendszeres
futás
váljék
számukra tudatos, örömöt adó
tevékenységgé.
Ismerjék a szabadtéri testedzés
legfontosabb egészségügyi és
1734

Tartalom

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

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
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 részvétel.
tulajdonságaik.

Fejlesztési követelmények

aktív

Minimális teljesítmény
Mutasson fejlődést önmagához
viszonyítva.

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

Minimális teljesítmény
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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.
Légzőés
relaxációs
gyakorlatok.
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

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

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
Tudjon
8-10
szabadgyakorlatot,
kéziszergyakorlatot tervezni és
bemutatni.

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
izom-előfeszítések
fontosságával a teljesítmények
növelésében.

Minimális teljesítmény
Javuljon futó-, ugró-, és
dobóteljesítménye
és
technikája
az
előző
évfolyamokhoz képest
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Tartalom
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
utánlépéssel,
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
a
tanult
elemekből,
folyamatosan.
Szekrényugrás: 4-5 részes
szekrényen az előző
évfolyamokban
tanultak
ismétlése és gyakorlása az
elugrás távolságának és az
ugrás
hosszának
és
magasságának növelésével.
Szabadon választott ugrások:
kézen- és fejenátfordulások.
Gerenda (lányok):
Az eddig tanult elemek
ismétlése, gyakorlása.
5-6 elemből álló gyakorlatsor

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Törekedjenek
arra,
hogy
egyéni technikát alakítsanak
ki.

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
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.

Minimális teljesítmény
Koordinációs
készsége
fejlődjön.
3-4 elem összekapcsolása,
kartartások,
érintőjárás,
hármas lépés.
Lendület előre-hátra, hátsó
függés.

1737

Tartalom
Fejlesztési követelmények
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
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.

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

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
Szívesen
vállalják
és Rendszeresen
folytasson
edződjenek hozzá a rendszeres szabadtéri sporttevékenységet.
számukra
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
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Tartalom
Fejlesztési követelmények
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
A tanulók úszását jellemezze a
finomkoordináció, megfelelő
mozgásritmus,
gazdaságos
erőközlés képessége.
Legyenek képesek 1000-2000
m biztonságos leúszására kéthárom úszásnemben.

Minimális teljesítmény

Minimális teljesítmény
Tudjon folyamatosan leúszni
400-500 m-t legalább egy
úszásnemben.
Fejlődjön állóképessége a
másik két úszásnemben is
(200-300 m).

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Fejlődjön akaratuk, kitartásuk Szabályok betartása,
és
egyéb
erkölcsi részvétel.
tulajdonságaik.

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.

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
Légzőés
gyakorlatok.

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
izom-előfeszítések
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

Minimális teljesítmény
Koordinációs
készsége
fejlődjön.
3-4 elem összekapcsolása,
kartartások,
érintőjárás,
hármas lépés.
Lendület előre-hátra, hátsó
függés.

relaxációs

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
utánlépéssel,
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,
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Tartalom
segítségadással.
Szabadgyakorlat összeállítása
a
tanult
elemekből,
folyamatosan.
Szekrényugrás: 4-5 részes
szekrényen az előző
évfolyamokban
tanultak
ismétlése és gyakorlása az
elugrás távolságának és az
ugrás
hosszának
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.

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
és
a
mozgáspontosság
fejlesztésében, hogy összetett
nehéz
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.
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Foglalkozások a szabadban
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 Rendszeresen
folytasson
edződjenek hozzá a rendszeres szabadtéri sporttevékenységet.
számukra
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
(200-300 m).

Fejlesztési követelmények
Minimális teljesítmény
Fejlődjön akaratuk, kitartásuk Szabályok betartása,
és
egyéb
erkölcsi részvétel.
tulajdonságaik.

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,
 eljárások kialakítása valamennyi tantárgyban
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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)
 a világ problémái iránti egyéni felelősség belátása, a "gondolkodj globálisan,
cselekedj lokálisan" gondolatának elfogadása, a kapcsolódó egyéni aktivitás
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terének megtalálása, a világ dolgai iránti érdeklődés, a folyamatos tájékozódás
iránti igény felkeltése
12.

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)
1747

 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.
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 A továbbtanulás mint egy hosszútávú gondolkodás része. Sohasem csak a "most"
állapot a fontos, a célok legyenek hosszútávúak.
 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
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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.
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

8. A mindennapi érintkezés kultúrája
9. A tanulás tanulása
10. Szabadidő-kultúra
11. Egészségkultúra
 Önismeret
 Emberi kapcsolatok
 Egészséges életmód
12. Munkakultúra
13. Környezetkultúra
14. 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
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Tartalom
Szervezési feladatok
 A tanévkezdés tennivalói.
 A házirend ismertetése, a tanulók jogai, kötelességei, a magatartás- szorgalom
minősítésének elvei.
 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/
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b. Emberi kapcsolatok
Cél: az emberi viselkedés alapvető törvényszerűségeinek, és a magatartás etikai
követelményeinek, a konfliktuskezelés lehetőségeinek a megismerése.
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.
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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
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
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Javasolt módszerek


közös séta, múzeumlátogatás, helyismereti kiadványok feldolgozása, gyűjtések

10. ÉVFOLYAM
Heti 1 óra, évi 37 óra
Témakörök
Javasolt óraterv
8) Egészségkultúra kb. 8 óra
a) Önismeret (kb. 2 óra)
b) Társas kapcsolatok (kb. 2 óra)
c) Egészséges életmód (kb. 4 óra)
9) Környezetvédelem kb. 5 óra
10) Biztonságkultúra kb. 3 óra
11) Gazdálkodási kultúra kb. 4 óra
12) Fogyasztói kultúra kb. 4 óra
13) Munkakultúra kb. 8 óra
14) 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
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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
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
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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
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.
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Javasolt módszerek




előadó hívása,
környezetvédelmi filmek felhasználása,
újságcikkek hírek feldolgozása.

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
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11. ÉVFOLYAM
heti 1óra, évi 37óra
Témakörök
Javasolt óraterv
8. Egészségkultúra kb. 14 óra
a. Önismeret (kb. 4 óra)
b. Társas kapcsolatok (kb. 4 óra)
c. Egészséges életmód (kb. 6 óra)
9. Környezetkultúra kb. 4 óra
10. Munkakultúra kb. 5 óra
11. Pályaorientáció kb. 6 óra
12. Gazdálkodáskultúra kb. 4 óra
13. Fogyasztói kultúra kb. 4 óra
14. 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
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agresszivitás mint társadalmi jelenség

Javasolt módszer


aktuális személyhez kapcsolódó esemény feldolgozása / újság, rádió, televízió hír /

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.
1759

Tartalom






víz, ivóvizünk tisztasága, minősége, vízszennyezés
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

c.
d.

kb. 7 óra
Társas kapcsolatok kb. 4 óra
Egészséges életmód kb. 4 óra

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

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,
 a művészettörténet nagy alkotóit és jellemző alkotásait az őskortál napjainkig,
 a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a művészettörténeti korokban, és a városi
folklórban.
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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.
B) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a
vizsga helyszínén és ideje alatt.
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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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A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM
ÉS
MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

A moduláris szakképzés értékelési szabályzata

OM azonosító: 031202
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OKTATÁSI SZERKEZET
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában 2009. szeptember 01.-én
indult az új moduláris szakképzés.
Iskolánkban a tanítást az Oktatási Minisztérium által kiadott Központi Programok alapján
szerveztük meg és az e-szakma programmal készítettük el a helyi tantervünket.
A tanegységekből tantárgyakat hoztunk létre, mert iskolai keretek között a moduláris oktatás
egész évre így teszi lehetővé a tervezhetőséget és a biztonságos működést.
A tantárgyak létrehozásánál a képzőművészeti szakmacsoportban egységességet tartottuk
szem előtt, mivel minden szakmának az alapját ugyanazok a tanegységek alkotják, ezért ez
tűnt célszerűnek.
A szakmai tárgyakat az óraszámok tekintetében egységesítettük azért, hogy minden szak
közel azonos szakmai fejlesztést kapjon, ezáltal a továbbtanulás szakmai feltételeiben ne
legyen különbség a tanulók között, és az első szakma elvégzése után a második szakmába
való beszámítást megkönnyítsük.
A tantárgyak egész évre szólnak, féléves tantárgyi struktúra bevezetése ebbe a képzési
rendszerben nem célszerű a folyamatos képességfejlesztés miatt.
A táncművészeti szakon a tantárgyak létrehozásánál a követelmények teljesítése mellett az
iskolai és a helyi specifikumokat vettük figyelembe.
A szabad időkeretet részben az óraszámok növelésére, részben pedig új tantárgyak alkottunk
pl.: képzőművészeti szakon
 portfólió
táncművészeti szakon
 művészettörténet
 anatómia
 ECDL
 színháztörténet
 próbatermi gyakorlatok II.
A mellékelt táblázat összefoglalja a tananyagegységekből létrehozott tantárgyak és
tananyagelemek, heti óraszámok, számonkérés összefüggéseit. A modul oszlopban található
számok az e-szakma azonosító számait jelölik számkülönbség esetén a központi programban
közölt kódokat is feltüntettük (A különböző számok ugyan azokat a tananyagtartalmakat
jelölik).
A 3 hetes nyári gyakorlat minden diáknak kötelező, melyet az iskola tanműhelyeiben vagy
külső gyakorlóhelyeken tölthetnek el.
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OSZTÁLYZÁS, ÉRTÉKELÉS
A tanulók értékelése érdemjeggyel történik (1-5), a házi rendben meghatározott módon:
(félévente legalább 3 érdemjegy), melynek átlaga az adott tantárgy félévi osztályzata.
Az érdemjegyeket (1-5) a szaktanárok a rövidebb tananyagelemeknél a modul
érdemjegyeként is értelmezhetik. A hosszabb tananyagelemek több érdemjeggyel (1-5) is
értékelhetőek, és átlaguk képezheti az adott modul teljesítésének az értékét, ha a tanuló kéri a
modul szerinti értékelését iskolaváltás vagy elágazások beszámításánál.
Az év végi osztályzat az egész éves érdemjegyek és az év végi vizsgamunka (gyakorlati és
szóbeli) érdemjegyeinek az átlaga, az év végi záróvizsgát szakonként szervezzük és szakmai
elméleti és gyakorlati, valamint rajzolás-festés vizsgarészekből tevődik össze. A záróvizsga
értéke az év végi osztályzat 30%-a.
Táncművészeti szakon, a táncgálán nyújtott teljesítmény értéke az év végi osztályzat 30%.
A két éves képzés szakmai vizsgával zárul, melyet az SZVK –ban és a Központi Programban
leírtak alapján szervezünk meg és középfokú szakképesítést igazoló szakvizsga bizonyítványt
állítunk ki.
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ALKALMAZOTT GRAFIKA 54 211 09 0010 54 01
Tanegység

045/1.0/
0980-06

Tantárgy

045/1.0/
0982-06

Heti
óraszám14.
évf.

Művészettörténet

3

3

Esztétika

1

1

Néprajz

-

2

Rajzolás-festés

6

6

Betűrajz

2

-

Ábrázoló geometria

045/1.0/
0981-06

Heti óraszám
13. évf.

Gazdasági ismeretek

Szakmai tervezés

1

2

2

-

-

2

045/
1.0, 2.0, 3.0/
1030-06
045/
1.0, 2.0/
1031-06
045/3.0/
0987-06

Szakmai gyakorlat I.

14

-

Modulok
045/1.1/0980-06
045/1.2/0980-06
045/1.3/0980-06
045/1.4/0980-06
045/1.5/0980-06
045/1.6/0980-06
048/1.7/0980-06
KP:045/1.7/0980-06
048/1.8/0980-06
KP:045/1.8/0980-06
033/1.9/0980-06
KP: 045/1.9/0980-06
033/1.10/0980-06
KP: 045/1.10/0980-06
045/1.11/0980-06
045/1.12/0980-06
045/1.13/0980-06
045/1.14/0980-06
045/1.15/0980-06
048/1.16/0980-06
KP:045/1.16/0980-06
048/1.17/0980-06
KP:045/1.17/0980-06
048/1.18/0980-06
KP:045/1.18/0980-06
048/1.1/0981-06
KP:045/1.1/0981-06
048/1.2/0981-06
KP:045/1.2/0981-06
048/1.3/0981-06
KP:045/1.3/0981-06
048/1.1/0982-06
KP:045/1.1/0982-06
048/1.2/0982-06
KP:045/1.2/0982-06
045/2.1/1031-06
045/1.1/1030-06
045/1.3/1031-06
045/2.3/1031-06
045/1.2/1031-06
045/1.1/1031-06
045/4.2/0987-06
045/2.3/1030-06
045/4.1/0987-06
045/3.3/1030-06
045/3.2/0987-06
045/1.1/0987-06
045/2.1/1030-06
045/1.2/1030-06
045/3.1/0987-06
045/3.1/1030-06
045/3.2/1030-06
045/2.5/1031-06
045/1.2/0987-06
045/2.4/1031-06
045/2.2/0987-06
045/2.2/1031-06
045/2.2/1030-06

Számonkérés módja
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli,
prezentáció
Szó- és írásbeli,
prezentáció
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati

1777

Tanegység

Tantárgy

Heti óraszám
13. évf.

Heti
óraszám14.
évf.

045/1.0/
1032-06

Szakmai elmélet

3

3

045/2.0/
1032-06

Szakmai gyakorlat II.

-

13

Nyomtatás, kivitelezés

-

1

Portfolió készítése

-

3

045/3.0/
1031-06
045/4.0/
1030-06

Modulok
045/2.1/0987-06
045/1.1/1032-06
045/1.2/1032-06
045/1.3/1032-06
045/1.4/1032-06
045/1.5/1032-06
045/1.6/1032-06
045/1.7/1032-06
045/1.8/1032-06
045/2.1/1032-06
045/2.2/1032-06
045/2.3/1302-06
045/2.4/1032-06
045/2.5/1032-06
045/2.6/1032-06
045/3.1/1032-06
045/3.1/1031-06

045/4.1/1030-06

Számonkérés módja
Szóbeli és Gyakorlati
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati, prezentáció
Gyakorlati, prezentáció
Gyakorlati, prezentáció
Gyakorlati, prezentáció
Gyakorlati, prezentáció
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati prezentáció,
gyakorlati feladat
értékelése
Gyakorlati prezentáció,
gyakorlati feladat
értékelése
Gyakorlati
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KÉPGRAFIKA 54 211 09 0010 54 02
Tanegység

045/1.0/
0980-06

045/1.0/
0981-06

045/1.0/
0982-06

045/2.0/
1031-06

Tantárgy

Heti óraszám
13. évf.

Heti
óraszám14.
évf.

Művészettörténet

3

3

Esztétika

1

1

Néprajz

-

2

Rajzolás-festés

6

6

Betűrajz

2

-

Ábrázoló geometria

1

-

Gazdasági ismeretek

Szakmai tervezés

2

2

-

2

Szakmai gyakorlat (dg)

2

2

Szakmai gyakorlati
(kgr)

10

10

045/4.0/
1034-06
045/7.0/
1034-06
045/2.0/
1031-06

045/1.0/
1031-06

Modulok
045/1.1/0980-06
045/1.2/0980-06
045/1.3/0980-06
045/1.4/0980-06
045/1.5/0980-06
045/1.6/0980-06
048/1.7/0980-06
KP:045/1.7/0980-06
048/1.8/0980-06
KP:045/1.8/0980-06
033/1.9/0980-06
KP:045/1.9/0980-06
033/1.10/0980-06
KP:045/1.10/0980-06
045/1.11/0980-06
045/1.12/0980-06
045/1.13/0980-06
045/1.14/0980-06
045/1.15/0980-06
048/1.16/0980-06
KP:045/1.16/0980-06
048/1.17/0980-06
KP:045/1.17/0980-06
048/1.18/0980-06
KP:045/1.18/0980-06
048/1.1/0981-06
KP:045/1.1/0981-06
048/1.2/0981-06
KP:045/1.2/0981-06
048/1.3/0981-06
KP:045/1.3/0981-06
048/1.2/0982-06
KP:045/1.2/0982-06
048/1.1/0982-06
KP:045/1.1/0982-06
045/2.1/1031-06
045/2.3/1031-06
045/3.1/1031-06
045/2.2/1031-06
045/1.2/1033-06
045/8.1/1034-06
045/4.1/1034-06
045/8.2/1034-06
045/1.3/1033-06
045/7.1/1034-06
045/1.12/1033-06
045/2.5/1031-06
045/4.4/1034-06
045/7.3/1034-06
045/7.4/1034-06
045/2.4/1031-06
045/7.2/1034-06
045/1.1/1034-06
045/6.1/1034-06

045/2.0/
1033-06
045/4.0/
1034-06

Szakmai elmélet

5

5

045/4.1/1034-06
045/4.3/1034-06

Számonkérés módja
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli,
prezentáció
Szó- és írásbeli,
prezentáció
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Írásbeli és Gyakorlati
Írásbeli és Gyakorlati
Írásbeli és Gyakorlati
Írásbeli és Gyakorlati
Írásbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
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Tanegység

Tantárgy

Heti óraszám
13. évf.

Heti
óraszám14.
évf.

Modulok
045/2.4/1033-06
045/3.1/1034-06
045/4.2/1034-06
045/1.3/1031-06
045/1.2/1031-06
045/1.1/1031-06
045/2.3/1033-06
045/2.2/1033-06
045/2.1/1034-06
045/2.1/1033-06
045/1.2/1034-06

Portfolió készítése

-

3

Számonkérés módja
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Gyakorlati

1780

ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS 54 211 01 0000 00 00
Tanegység

Tantárgy

Heti óraszám
13. évf.

Heti
óraszám
14. évf.

Művészettörténet

3

3

Esztétika

1

1

Néprajz

-

2

033/1.0/
0980-06

Rajzolás-festés

Betűrajz

Ábrázoló geometria

033/1.0/
0982-06

033/1.0/
0982-06

033/1.0/
1642, 1643, 164406

Gazdasági ismeretek

Szakmai tervezés

Szakmai gyakorlat,
elmélet

6

2

1

2

2

14

6

-

-

-

2

14

Modulok
033/1.1/0980-06
033/1.2/0980-06
033/1.3/0980-06
033/1.4/0980-06
033/1.5/0980-06
033/1.6/0980-06
048/1.7/0980-06
KP:033/1.7/0980-06
048/1.8/0980-06
KP:033/1.8/0980-06
033/1.9/0980-06
KP:033/1.9/0980-06
033/1.10/0980-06
KP:033/1.10/0980-06
048/1.11/0980-06
KP:033/1.11/0980-06
048/1.12/0980-06
KP:033/1.12/0980-06
048/1.13/0980-06
KP:033/1.13/0980-06
048/1.14/0980-06
KP:033/1.14/0980-06
048/1.15/0980-06
KP:033/1.15/0980-06
048/1.16/0980-06
KP:033/1.16/0980-06
048/1.17/0980-06
KP:033/1.17/0980-06
048/1.18/0980-06
KP:033/1.18/0980-06
048/1.1/0981-06
KP:033/1.1/0981-06
048/1.2/0981-06
KP:033/1.2/0981-06
048/1.3/0981-06
KP:033/1.3/0981-06
048/1.1/0982-06
KP:033/1.1/0982-06
048/1.2/0982-06
KP:033/1.2/0982-06
033/1.4/1642-06
033/1.3/1645-06
033/1.2/1642-06
033/1.3/1642-06
033/1.8/1644-06
033/1.7/1644-06
033/1.7/1643-06
033/1.6/1643-06
033/1.3/1643-06
033/1.1/1642-06
033/1.5/1643-06
033/1.4/1643-06
033/1.5/1642-06
033/1.4/1644-06
033/1.6/1644-06
033/1.2/1645-06
033/1.2/1643-06
033/1.5/1644-06
033/1.1/1644-06
033/1.4/1641-06

Számonkérés módja
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli,
prezentáció
Szó- és írásbeli,
prezentáció
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
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033/1.3/1644-06
033/1.2/1644-06
033/1.1/1645-06
033/1.1/1643-06
033/1.1/1641-06
033/1.2/1641-06
033/1.0/
1641-06

Analóg és digitális
képfeldolgozás

3

-

033/1.3/1641-06
033/1.4/1641-06

033/1.0/
1646-06

Fényképészeti
utómunka

-

3

Portfolió készítése

-

3

033/1.1/1646-06
033/1.2/1646-06
033/1.3/1646-06

Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szó- és írásbeli
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szó- és írásbeli
Gyakorlati

1782

ÁLTALÁNOS FESTŐ 54 211 08 0010 54 01
Tanegység

Tantárgy

Művészettörténet

042/1.0/
0980-06

1

Néprajz

-

2

Ábrázoló geometria

042/2.0/
1016-06

3

1

Betűrajz

042/1.0/
0982-06

3

Esztétika

Rajzolás-festés

042/1.0/
0981-06

Heti óraszám
13. évf.
14. évf.

Gazdasági ismeretek

Szakmai tervezés

6

2

1

2

2

6

-

-

-

2

Szakmai gyakorlat

12

12

Szakmai elmélet

5

5

Portfolió készítése

-

3

042/1.0/
1016-06
042/4.0/
1016-06

Modulok
033/1.1/0980-06
KP:042/1.1/0980
033/1.2/0980-06
KP:042/1.2/0980-06
033/1.3/0980-06
KP:042/1.3/0980-06
033/1.4/0980-06
KP:042/1.4/0980-06
033/1.5/0980-06
KP:042/1.5/0980-06
033/1.6/0980-06
KP:042/1.6/0980-06
048/1.7/0980-06
KP:042/1.7/0980-06
048/1.8/0980-06
KP:042/1.8/0980-06
033/1.9/0980-06
KP:042/1.9/0980-06
033/1.10/0980-06
KP:042/1.10/0980-06
048/1.11/0980-06
KP:042/1.11/0980
048/1.12/0980-06
KP:042/1.12/0980-06
048/1.13/0980-06
KP:042/1.13/0980-06
048/1.14/0980-06
KP:042/1.14/0980-06
048/1.15/0980-06
KP:042/1.15/0980-06
048/1.16/0980-06
KP:042/1.16/0980-06
048/1.17/0980-06
KP:042/1.17/0980-06
048/1.18/0980-06
KP:042/1.18/0980-06
048/1.1/0981-06
KP:042/1.1/0981-06
048/1.2/0981-06
KP:042/1.2/0981-06
048/1.3/0981-06
KP:042/1.3/0981-06
048/1.1/0982-06
KP:042/1.1/0982-06
048/1.2/0982-06
KP:042/1.2/0982-06
042/2.1/1016-06
042/2.2/1016-06
042/2.3/1016-06
042/2.4/1016-06
042/3.1/1016-06
042/2.5/1016-06
042/1.1/1016-06
042/1.2/1016-06
042/1.3/1016-06
042/1.4/1016-06
042/4.1/1016-06
042/4.2/1016-06
042/4.3/1016-06

Számonkérés módja
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli,
prezentáció
Szó- és írásbeli,
prezentáció
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Gyakorlati
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KERAMIKUS 54 211 10 0000 00 00
Tanegység

Tantárgy

Művészettörténet

048/1.0/
0980-06

Heti óraszám
13. évf.

3

Heti
óraszám
14. évf.

3

Esztétika

1

1

Néprajz

-

2

Rajzolás-festés

6

6

Betűrajz

2

-

Ábrázoló geometria

1

-

048/1.0/
0981-06

Gazdasági ismeretek

2

-

048/1.0/
0982-06

Szakmai tervezés

2

2

Szakmai gyakorlat

13

13

Szakmai elmélet

2+1

2+1

Portfolió készítése

-

3

048/1.0/
0999-06
048/1.0/
1001-06

048/1.0/
0999-06

Modulok
033/1.1/0980-06
KP:048/1.1/0980-06
033/1.2/0980-06
048/1.2/0980-06
033/1.3/0980-06
KP:048/1.3/0980-06
033/1.4/0980-06
KP:048/1.4/0980-06
033/1.5/0980-06
KP:048/1.5/0980-06
033/1.6/0980-06
KP:048/1.6/0980-06
048/1.7/0980-06
048/1.8/0980-06
048/1.9/0980-06
048/1.10/0980-06
048/1.11/0980-06
048/1.12/0980-06
048/1.13/0980-06
048/1.14/0980-06
048/1.15/0980-06
048/1.16/0980-06
048/1.17/0980-06
048/1.18/0980-06
048/1.1/0981-06
048/1.2/0981-06
048/1.3/0981-06
048/1.1/0982-06
048/1.2/0982-06
048/1.3/0999-06
048/1.4/0999-06
048/1.5/0999-06
048/1.1/1001-06
048/1.2/1001-06
048/1.3/1001-06
048/1.4/1001-06
048/1.5/1001-06
048/1.6/1001-06
048/1.1/0999-06
048/1.2/0999-06

Számonkérés módja
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli,
prezentáció
Szó- és írásbeli,
prezentáció
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
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DÍSZLET ÉS JELMEZTERVEZŐ 54 211 05 0000 00 00
Tanegység

Tantárgy

Heti óraszám
13. évf.
14. évf.

Művészettörténet

3

3

Esztétika

1

1

Néprajz

-

2

038/1.0/
0980-06

Rajzolás-festés

045/1.0/
0981-06

045/1.0/
0982-06

6

6

Betűrajz

2

-

Ábrázoló geometria

1

-

Gazdasági ismeretek

Szakmai tervezés

2

2

-

2

038.1.1/
0993-06

Szakmai gyakorlat

10

10

038/1.0/
0993-06

Szakmai elmélet

7

7

Portfolió készítése

-

3

Modulok
038/1.1/0980-06
038/1.2/0980-06
038/1.3/0980-06
038/1.4/0980-06
038/1.5/0980-06
038/1.6/0980-06
048/1.7/0980-06
KP:038/1.7/0980-06
048/1.8/0980-06
KP:038/1.8/0980-06
033/1.9/0980-06
KP:038/1.9/0980
033/1.10/0980-06
KP:038/1.10/0980-06
048/1.11/0980-06
KP:038/1.11/0980-06
048/1.12/0980-06
KP:038/1.12/0980-06
048/1.13/0980-06
KP:038/1.13/0980-06
048/1.14/0980-06
KP:038/1.14/0980-06
048/1.15/0980-06
KP:038/1.15/0980-06
048/1.16/0980-06
KP:038/1.16/0980-06
048/1.17/0980-06
KP:038/1.17/0980-06
048/1.18/0980-06
KP:038/1.18/0980-06
048/1.1/0981-06
KP:038/1.1/0981-06
048/1.2/0981-06
KP:038/1.2/0981-06
048/1.3/0981-06
KP:038/1.3/0981-06
048/1.1/0982-06
KP:038/1.1/0982-06
048/1.2/0982-06
KP:038/1.2/0982-06
038/1.6/0993-06
038/1.7/0993-06
038/1.8/0993-06
038/1.9/0993-06
038/1.10/0993-06
038/1.11/0993-06
038/1.12/0993-06
038/1.13/0993-06
038/1.14/0993-06
038/1.15/0993-06
038/1.16/0993-06
038/1.17/0993-06
038/1.1/0993-06
038/1.2/0993-06
038/1.3/0993-06

Számonkérés módja
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli, prezentáció
Szó- és írásbeli, prezentáció
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
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SZÍNHÁZI TÁNCOS 54 212 07 0010 54 04
Tanegység

076/1.0/
0949-06

Tantárgy

Heti óraszám
13. évf.

Heti
óraszám
14. évf.

Színházi tánc

13

13

Színpadi gyakorlat

4+2

4+2

076/1.0/
0945-06
076/2.0/
0945-06

076/1.0/
0945-06

076/4.0/
0949-06

076/3.0/
0949-06

Próbatermi gyakorlat
I.

5

5

Próbatermi gyakorlat
II.

-

2

Modulok
076/1.1/0949-06
076/1.2/0949-06
076/1.3/0949-06
076/1.4/0949-06
076/1.5/0949-06
076/1.6/0949-06
076/1.7/0949-06
076/1.8/0949-06
076/2.1/0945-06
076/2.2/0945-06
076/2.3/0945-06
076/2.4/0945-06
076/2.5/0945-06
076/2.6/0945-06
076/2.7/0945-06
076/1.1/0945-06
076/1.2/0945-06
076/1.3/0945-06
076/1.1/0945-06
076/1.2/0945-06
076/1.3/0945-06

076/4.1/0949-06
076/4.2/0949-06
Szakmai elmélet

2

2
076/4.3/0949-06

Általános elmélet

2

1

ECDL

1

-

Művészettörténet

2

2

Színháztörténet

1

1

Anatómia

2

2

076/3.1/0949-06
076/3.2/0949-06
076/3.3/0949-06

Számonkérés módja
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli és Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli számonkérés
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Szó- és írásbeli
Szó- és írásbeli
Szóbeli, írásbeli és
Gyakorlati
Gyakorlati
Szóbeli, írásbeli
számonkérés
Szóbeli, írásbeli
számonkérés
Szóbeli, írásbeli
számonkérés
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A MODULÁRIS SZAKKÉPZÉS ÓRASZÁMAI
SZAKMÁNKÉNT

1. Alkalmazott
grafika
Tantárgy/óraszám
Művészettörténet
Esztétika
Néprajz
Betűrajz
Ábrázoló
geometria
Gazdasági
ismeretek
Szakmai tervezés
Szakmai gyakorlat.
I.
Szakmai elmélet. I,
II
Szakmai gyakorlat.
II.
Nyomtatás,
kivitelezés
Rajzolás-festés
Portfólió készítése

OKJ
54 211
09
13. évfolyam
3
1
--2
1

0010 54 01

2

---

2
14

2
---

3

3

---

13

0

1

6

6
3

Összesen:

34

34

14. évfolyam
3
1
2
-----
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OKJ
54
211 09
Tantárgy/óraszám 13. évfolyam
Művészettörténet
3
Esztétika
1
Néprajz
--Betűrajz
2
Ábrázoló
1
geometria
Gazdasági
2
ismeretek
Szakmai tervezés
2
Szakmai
2
gyakorlat.(digitális
grafika)
Szakmai gyakorlat. 10
(képgrafika.)
Szakmai elmélet
5
Rajzolás-festés
6
Portfólió készítése ---

0010 54 02

Összesen/hét:

34

34

3. Alkalmazott
fotográfus
Tantárgy/óraszám
Művészettörténet
Esztétika
Néprajz
Betűrajz
Ábrázoló
geometria
Gazdasági
ismeretek
Szakmai tervezés
Szakmai
gyakorlat,elmélet
Analóg és digitális
képfeldolgozás
Fényképészeti
utómunka
Rajzolás-festés
Portfólió készítése

OKJ
54 211
01
13. évfolyam
3
1
--2
1

0000 00 00

2

---

2
14

2
14

3

---

---

1+2

6
---

6
3

Összesen:

34

34

2. Képgrafika

14. évfolyam
3
1
2
------2
2

10
5
6
3

14. évfolyam
3
1
2
-----
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4. Festő

OKJ
54
211 08
Tantárgy/óraszám 13. évfolyam
Művészettörténet
3
Esztétika
1
Néprajz
--Betűrajz
2
Ábrázoló
1
geometria
Gazdasági
2
ismeretek
Szakmai tervezés
2
Szakmai gyakorlat 12
Szakmai elmélet
5
Rajzolás-festés
6
Portfólió készítése ---

0010 54 01

Heti óraszám
Összesen:

34

34

5. Keramikus

14. évfolyam
3
1
2
------2
12
5
6
3

OKJ
54
211 10
Tantárgy/óraszám 13. évfolyam
Művészettörténet
3
Esztétika
1
Néprajz
--Betűrajz
2
Ábrázoló
1
geometria
Gazdasági
2
ismeretek
Szakmai tervezés
2+1
Szakmai gyakorlat 13
Szakmai elmélet
3
Rajzolás-festés
6
Portfólió készítése ---

0000 00 00

Összesen:

34

34

14. évfolyam
3
1
2
------2+1
13
3
6
3
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6. Díszlet és
jelmeztervező
Tantárgy/óraszám
Művészettörténet
Esztétika
Néprajz
Betűrajz
Ábrázoló
geometria
Gazdasági
ismeretek
Szakmai tervezés
Szakmai gyakorlat
Szakmai elmélet
Portfólió készítése
Rajzolás-festés

OKJ
54 211
05
13. évfolyam
3
1
--2
1

0000 00 00

2

---

2
10
7
--6

2
10
7
3
6

Összesen:

34

34

7. Színházi táncos
Tantárgy/óraszám
Színházi tánc
Színpadi gyakorlat
Próbatermi
gyakorlat I.
Szakmai elmélet
ltalános elmélet
ECDL op. r.
Próbatermi
gyakorlat II.
Művészettörténet
Színháztörténet
Anatómia

Összesen:

14. évfolyam
3
1
2
-----

OKJ
54 212
07
13. évfolyam
13
4+2
5

0010 54 04

2
2
1
---

2
1
--2

2
1
2

2
1
2

34

34

14. évfolyam
13
4+2
5
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Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Moduláris szakképzés
Helyi tanterv

Alkalmazott fotográfus
Szakmaszám: 54 211 01 0000 00 00
Képzési idő: 2 év
Képzés feltétele: Érettségi
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HELYI TANTERV
Művészet, közművelődés, kommunikáció. SZAKMACSOPORT
Alkalmazott fotográfus. SZAKMA
OKJ SZÁMA: 54 211 01 0000 00 00
A képzés szabályozásának jogi hátterét az OKM által kiadott központi program tartalmazza.
ÉRVÉNYES: 2009. szeptember 01-től
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Alkalmazott
fotográfus/Alkalmazott fotográfus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok,
maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban
meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
 Analóg képet digitalizál
 Analóg negatív laborálást végez
 Analóg pozitív (ff) laborálást végez
 Analóg utómunkálatokat végez (retusál)
 Beállítja, irányítja a modellt szereplőt
 Digitális képet feldolgoz (módosít, retusál nyomtat)
 Elemzi a helyszín adottságait
 Elrendezi a tárgyakat
 Értelmezi, befolyásolja beállítja a szituációt
 Esemény- és riportfotót készít
 Exponál
 Forrásanyagot-információt gyűjt a munkához
 Fotóesszét készít
 Fotográfiai vegyszereket összeállít, kezel
 Fotóillusztrációt készít
 Glamour- és aktfelvételt készít
 Gyarapítja, frissíti komplex szakmai ismereteit
 Karban tartja, frissíti felszerelését
 Képaláírásokat készít kísérő szöveget ír
 Képeket archivál
 Képeket prezentál, a megrendelőnek átad
 Képeket válogat, szerkeszt
 Képzőművészeti fotográfiát készít
 Kontrollálja, beállítja a világítást
 Lakossági fotószolgáltatást végez
 Megfigyeli és értelmezi a fotografálandó eseményt
 Meghatározza a képkivágást komponál
 Meghatározza a meteorológiai elvárásokat
 Meghatározza, biztosítja a fotografálás helyszínét
 Meghatározza és beállítja a felvételi paramétereket
 Modelleket válogat és szerződik velük
 Portrét-csoportképet készít
 Reklámfotót készít
 Reprodukciót dokumentum felvételt készít
 Részt vesz a szakmai közéletben
 Szerzői- és munkajogi pénzügyi adminisztrációt végez
 Tárgyfotót-csendéletet készít
 Technikai- és anyagkísérleteket végez
 Tervet, vázlatot-makettet készít vagy koncepciót alakít ki
 Városképet-tájfelvételt készít
 Zsánerképet készít
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Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:
”A” típusú ismeret:






A képkomponálás szabályai a különböző képi elemek felületképző lehetőségei
A laboratóriumi (negatív pozitív) munkák gyakorlati fogásai végrehajtása
Balesetvédelmi egészségvédelmi környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások és
eljárások
Eseményfotó és riport készítésének szempontjai lehetőségei sajátosságai módszere
Reklámfotó készítésének szempontjai lehetőségei sajátosságai módszere

”B” típusú ismeret:


























A feladat által megkövetelt (fotó) technikai követelmények meghatározása
A feladat által megkövetelt szervezési egyeztetési követelmények meghatározása
A fény-árnyék viszony megjelenítése kontraszthatások- a tónusképzés lehetőségei
A fotóarchiválás (rendszerezés, megőrzés) eszközei technológiája és műveletei
A fotográfia felvételi eszközeinek - fényképezőgépek
objektívek
világítóberendezések kiegészítő és speciális eszközök stb. - rendszerezése
működése használata
A fotográfia laboratóriumi és elektronikus képfeldolgozási eszközeinek nagyítógépek hívóberendezések számítógépek programok szkennerek levilágítók
nyomtatók stb. - rendszerezése működése használata
A fotográfiához kötődő előkészítő és szervezési feladatok (helyszínbiztosítás
belépési és forgatási engedélyek modellszervezés energiabiztosítás stb.)
elvégzésének módja
A hagyományos analóg fotográfiai eljárások elméleti ismeretei a kezdetektől a
zselatinos ezüstig
A kész munka leadásának szabályai módja - a megrendelővel való elszámolás
A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai
A különféle formák - térformák emberi test stb. - kifejező kapcsolatai
A munka elvégzéséhez kötődő gazdasági és jogi előkészületek (számvetések
szerződések modell nyilatkozatok stb.) elvégzésének módja
A műalkotások önálló értelmezési módjai az ismeretek kreatív alkalmazási
adaptációs lehetőségei (kor- stílus-meghatározás műleírás műelemzés)
A művészettörténet stíluskorszakainak és legújabb irányzatainak sajátosságai az
egyes időszakok szellemiségébe ágyazottan
A probléma vagy feladat meghatározásának értelmezésének módja - menete
A szerzői joghoz kapcsolódó szabályok
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
A technikai technológiai lehetőségek és a feladat követelményeinek
összehangolása - korlátok és/vagy kreatív lehetőségek
Az analóg fotográfia nyersanyagainak - vegyszerek negatívanyagok (filmek)
pozitív anyagok (fotópapírok) speciális anyagok - rendszerezése működése
kezelése
Az elkészült munkák kiállításra való előkészítése
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
Az időszaki kiállítások anyagának alkotóinak ismerete
Bonyolult természeti formák növények és állatok megjelenítése azok felépítése
arányai mozgásai
Fotóesszé készítésének szempontjai lehetőségei sajátosságai módszere
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Fotóesztétikai ismeretek
Fotókémiai szenzitometriai alapok
Fotó szemiotikai ismeretek
Glamour és aktfelvétel készítésének szempontjai lehetőségei sajátosságai
módszere
Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások
Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások ismerete
Konkrét feladat önálló térbeni elképzelése rekonstruálása
Különböző kompozíciók alkotása montázs kollázs kevert és egyedi technikák
alkalmazása
Különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében- elvontabb ábrázolási módok
használata
Különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében elvontabb ábrázolási módok
használata
Portré csoportkép készítésének szempontjai lehetőségei sajátosságai módszere
Technikai- technológiai alapismeretek
Városkép tájkép készítésének szempontjai lehetőségei sajátosságai módszere
Zsánerkép készítésének szempontjai lehetőségei sajátosságai módszere

”C” típusú ismeret:






















A feladat által megkövetelt külső körülmények feltételek (pl. helyszín évszak
napszak meteorológia) meghatározásának menete módja
A fotográfia és a társművészetek egymásra hatásának története
A fotográfia kialakulásának körülményei beágyazódása a kor társadalmába és
művészetébe
A fotográfia története a fotográfia technikatörténete és ezek kölcsönös egymásra
hatása
A képzőművészeti fotóhasználat sajátosságai lehetőségei fogásai
A különböző vállalkozási formák jellemzői
A munka ütemezésének módja- a technológia által meghatározott határidők
A munkaszerződések megkötésére felbontására vonatkozó előírások szabályok
A prezentáció jelentősége eszközei technológiája és fogásai
A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok előírások
A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői
Az anyag- és technikai kísérletek előtanulmányok végzésének módszerei
folyamata
Az anyag- és technikai kísérletek előtanulmányok végzésének módszerei
folyamata
Az elektromos elektronikus és digitális fotográfiai eljárások elméleti alapjai
Az elektronikus (digitális) képmegjelenítés nyersanyagainak - nyomtatópapírok
festékek tinták - rendszerezése kezelése
Az információgyűjtés menete formái
Az üzleti élet protokollszabályai
Digitalizálás képfeldolgozás retusálás képmódosítás gyakorlati fogásai
végrehajtása
Fontos hazai műemlékek műgyűjtemények anyaga az egyetemes művészettörténet
emlékanyagának lelőhelyei
Fotóillusztráció készítésének szempontjai lehetőségei sajátosságai módszere
Gyűjtőmunka fotótörténeti és társművészeti előzmények felkutatása rendszerezése
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Képaláírások és kísérő szövegek tartalmi és stiláris követelmények szerinti
elkészítése az adatok nevek ellenőrzése és pontosítása a helyesírás ellenőrzés
Képszerkesztés gyakorlati fogásai végrehajtása
Környezet és tárgykultúra és azok változása
Kreatív ötletek felvetésének (vázlattervek készítése fotográfiai grafikai verbális
eszközökkel) menete módja
Megrendelői igények társművészetek ismerete
Pénzügyi munkajogi szabályok

”D” típusú ismeret:



Dokumentációs és adminisztrációs alapismeretek
A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok
mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és
kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az
alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni.

A szakmai készségek szintenként:
”5”-s szintűek:













Adobe Photoshop vagy egyenértékű képfeldolgozó program
Extensis portfolió vagy egyenértékű képkatalogizáló program
Fényképezőgépek és a felvételezés kiegészítő eszközeinek használata (objektívek
állványok fénymérő vaku stb.)
Kézügyesség
Köznyelvi beszédkészség
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Nyomtatóprogramok általában és a használt fotónyomtatóé minden részletében
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
RAW-file-feldolgozó programok általában és az Apple Aperture NIKON Capture
illetve bármely szükség szerinti RAW-feldolgozó program minden részletében
Szkennermeghajtó programok általában és a használt szkenneré minden
részletében
Térérzékelés

”4”-s szintűek:











Fotólaboratóriumi anyagok és berendezések (filmek fotópapírok nagyítógépek
szárítógépek stb.) kezelése (sötétben is)
Fotóműtermi berendezések (állványok világítóberendezések derítők stb.) kezelése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése megértése
Információforrások kezelése
Olvasott szakmai szöveg megértése
Sötétkamrai anyagok és berendezések (filmek kazetták előhívó tankok hívógépek
vegyszerek stb.) kezelése (egy részüket teljes sötétben is)
Szakmai nyelvi íráskészség fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Számítógépek és perifériák (szkennerek nyomtatók háttértárak prezentációs
berendezések stb.) kezelése
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”3”-s szintűek:





Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 1-5 szint

”2”-s szintűek:








ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
ECDL Képszerkesztés
Idegen nyelvű fogalmazásírásban

”1”-s szintűek:


Elemi szintű számítógép használat

Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:
Személyes kompetenciák:





























Állóképesség
Döntésképesség
Egyensúlyérzék
Elhivatottság
Elkötelezettség
Érzelmi stabilitás
Fejlődőképesség
Felelősségtudat
Hallás
Igyekezet
Kézügyesség
Kiegyensúlyozottság
Kitartás
Külső megjelenés
Látás
Megbízhatóság
Önállóság
Önfejlesztés
Pontosság
Precizitás
Rugalmasság
Stabil kéztartás
Stressz tűrő képesség
Szervezőkészség
Szorgalom
Tapintás
Terhelhetőség
Térlátás
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Türelem

Társas kompetenciák:





















Empatikus készség
Fogalmazó készség
Határozottság
Irányító készség
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Kompromisszum készség
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Meggyőző készség
Motiválhatóság
Motiváló készség
Nyelvhelyesség
Prezentációs készség
Rivalizáló készség
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:


























A környezet tisztán tartása
Absztrakt gondolkodás
Áttekintő képesség
Elővigyázatosság
Emlékező képesség
Eredményorientáltság
Felfogó képesség
Figyelemmegosztás
Figyelemösszpontosítás
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Körültekintés
Következtetési képesség
Kreativitás
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés képessége
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Ötletgazdagság
Probléma feltárás
Problémaelemzés
Rendszerben való gondolkodás
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Rendszerező képesség
Tervezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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Szakmai elmélet és anyagismeret

Témakörök
033/1.4/x1641-06
Szakmai elmélet és
anyagismeret

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A fotólaboratóriumi munkálatok anyagai,
eszközei és technológiai folyamatai

A továbbhaladás
feltételei
75/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
25/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
- szóbeli érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

Fényképészeti utómunkálatok

Témakörök
033/1.1/x1646-06
Képszerkesztés és
szöveges információk
megírása

033/1.2/x1646-06
Prezentáció és archiválás

033/1.3/x1646-06
Szerzői- munkajogi és
pénzügyi adminisztráció
szakmai jelenlét

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 3, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Az elkészült képtömeg technikai és tartalmi 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
megfelelőségének ellenőrzése, válogatása, ha 30/Információk feladattal vezetett
- szóbeli érdemjegy
szükséges, képsorozatok összeállítása
rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
tartalmi-dramaturgiai szempontok szerint, a 15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
kiadható képekhez-képsorozatokhoz szöveges 35/Leírás készítése,
információk készítése
A fotográfus kezéből kikerülő képeknek a
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
további felhasználás igényei és a szakmai
20/Leírás készítése,
- szóbeli érdemjegy
elvárások szerinti adjusztálása, és a
60/Műveletek gyakorlása,
- írásbeli érdemjegy
visszamaradó képek rendszerezése,
- gyakorlati
megőrzése az esetleges későbbi felhasználás
érdemjegy
érdekében.
A mindenkori törvények szerinti kötelező
45/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
adminisztráció elvégzésének feladatai, és a
40/Olvasott szöveg feladattal vezetett
- szóbeli érdemjegy
szakma közéletében való aktív részvétel
feldolgozása,
- írásbeli érdemjegy
céljának, lehetőségeinek áttekintése.
15/Utólagos szóbeli beszámoló,
1800

Analóg és Digitális képfeldolgozás

Témakörök

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
033/1.1/x1641-06 Analóg Negatív labortechnológia: exponált negatív
15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
negatív labormunkálatok (elsősorban zselatinos ezüst) előhívása,
75/Műveletek gyakorlása,
- szóbeli érdemjegy
mosása, fixálása, szárítása, az ehhez való
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
- írásbeli érdemjegy
vegyszerek összeállítása, kezelése, a negatív szóban,
- gyakorlati
laboratórium eszközeinek használata.
érdemjegy
033/1.2/x1641-06 Analóg Pozitív labortechnológia: papírkép
15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
pozitív labormunkálatok exponálása (elsősorban zselatinos ezüst
75/Műveletek gyakorlása,
- szóbeli érdemjegy
nyersanyagra) és annak előhívása, mosása,
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
- írásbeli érdemjegy
fixálása, szárítása, az ehhez való vegyszerek szóban,
- gyakorlati
összeállítása, kezelése, a negatív laboratórium
érdemjegy
eszközeinek használata.
033/1.3/x1641-06
Analóg kép digitalizálása, és a digitális kép 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
Digitalizálás és digitális feldolgozása (módosítása, manipulálása). A 75/Műveletek gyakorlása,
- szóbeli érdemjegy
képfeldolgozás
digitalizálás és képfeldolgozás
5/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, - írásbeli érdemjegy
berendezéseinek és szoftvereinek ismerete,
- gyakorlati
használata.
érdemjegy
033/1.4/x1641-06
A fotólaboratóriumi munkálatok anyagai,
75/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
Szakmai elmélet és
eszközei és technológiai folyamatai
25/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
- szóbeli érdemjegy
anyagismeret
- írásbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
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Gazdasági ismeretek

Témakörök

Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
40/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli érdemjegy
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
20/Információk önálló rendszerezése,

033/1.1/x0981-06 A
technikai környezet a
munkafeltételek ismerete.
A vállalkozásokat vagy a
közvetlen munkaterületet
érintő baleset- munkatűz- és környezetvédelmi
előírások
033/1.2/0981-06 Önálló
alkotótevékenység vagy
alkalmazotti munka
szervezése- gazdasági
háttere

A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások
célja, szabályozási rendszere, hatósági
felügyelete, a biztonságos munkavégzés
feltételei. A kor technikai szintjének
megfelelő munkakörülmények kialakítása.
Tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok
alkalmazása.
A vállalkozások tervezése, ütemezése,
pénzforgalmi szabályai. Üzleti tervezés és
marketing. Adatszolgáltatás számítógépes
programokon keresztül.

40/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli érdemjegy
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
25/Információk önálló rendszerezése,
5/Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre,

033/1.3/0981-06 Önálló
alkotótevékenység vagy
alkalmazotti munka
szervezése- jogi háttere

Állampolgári ismeretek - a vállalkozási és
alkalmazotti környezethez kapcsolódó jogi
ismeretek - munkajog, szerzői jog,
szerződések, alapvető államigazgatási
szabályok. A törvényi szabályozás szerinti
nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok.

50/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli érdemjegy
45/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
5/Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre,
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Szakmai gyakorlat, elmélet

Témakörök
033/1.4/x1642-06
A fotografálás mint
célirányos tevékenység

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 13, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A fotográfiai feladat végrehajtása az adott,
vagy kiválasztott helyszínen, az adott
esemény követésével, vagy a rendelkezésre
álló személyi és tárgyi apparátus
instruálásával, a kialakított tervnek,
koncepciónak megfelelően.
033/1.3/x1645-06
A fotó és a többi művészeti ág egymásra
A képzőművészeti
hatása, a képzőművészeti fotóhasználat
fotóhasználat története és története, intermediális tendenciák.
társművészeti
összefüggései
033/1.2/x1642-06
Az adott fotográfiai feladat megoldásához
A személyi feltételek
szükséges együttműködő személyek
meghatározása biztosítása (modellek, statiszták, asszisztensek, stb.)
számának és elvárt karakterének,
felkészültségének meghatározása, a
személyek felkutatása és szerződtetése.
033/1.3/x1642-06
Az adott fotográfiai feladat megoldásához
A tárgyi feltételek
szükséges valamennyi technikai feltétel
(helyszín világítás
(helyszín, világítási és felvételezési
eszközök) biztosítása
követelmények, stb.) számba vétele,
elemzése, biztosítása a lehetőségek és
követelmények összhangba hozásával.
033/1.8/x1644-06
Az alkalmazott fotográfia esztétikai és
Az alkalmazott fotográfia szemiotikai alapjai
esztétikai és szemiotikai

A továbbhaladás
feltételei
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
75/Műveletek gyakorlása,
- szóbeli érdemjegy
5/Információk önálló rendszerezése,
- gyakorlati
érdemjegy

45/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
45/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
- szóbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- gyakorlati
érdemjegy
15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
75/Műveletek gyakorlása,
- szóbeli érdemjegy
10/Információk önálló rendszerezése,
- gyakorlati
érdemjegy

30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
60/Műveletek gyakorlása,
- szóbeli érdemjegy
10/Információk önálló rendszerezése,
- gyakorlati
érdemjegy

70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
1803

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

alapjai

A továbbhaladás
feltételei
érdemjegy

033/1.7/x1644-06
Az alkalmazott fotográfia fotó- és
70/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
Az alkalmazott fotográfia technikatörténete, mint a konkrét fotográfiai 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
technika- és fotótörténete tevékenység egyik fontos kiinduló pontjának
és viszonyítási rendszerének megismerése.

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

033/1.7/x1643-06
Az esemény- és
riportfényképezés
esztétikai etikai és
jelentéstani alapjai
033/1.6/x1643-06
Az esemény- és
riportfényképezés fotó- és
technikatörténete

Az esemény- és riportfényképezés esztétikai, 60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
etika és jelentéstani alapjai
20/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
20/Írásos elemzések készítése,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

Az esemény- és riportfényképezés fotó- és
60/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
technikatörténete, mint a konkrét fotográfiai 40/Olvasott szöveg feldolgozása
tevékenység egyik fontos kiinduló pontjának jegyzeteléssel,
és viszonyítási rendszerének megismerése.

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

033/1.3/x1643-06
Esemény- és riportfotó
készítése

5/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
15/Esemény helyszíni értékelése szóban elő
felkészülés után,
75/Műveletek gyakorlása,
5/Utólagos szóbeli beszámoló,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

033/1.1/x1642-06
Forrásanyag- és
információgyűjtés
koncepció kialakítása

Esemény- és riportfotók készítése a szituáció
meghamisítása nélkül, az eredeti helyszín és
technikai körülmények adta lehetőségek és a
szokványos riporteri technika
kihasználásával, az esemény vagy szituáció
másokkal történő megismertetése céljából.
Az adott fotográfiai feladat értelmezése,
szellemi tartalommal való megtöltése,
társadalmi és fotográfiai-szakmai
környezetbe ágyazása.

20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
50/Leírás készítése,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

033/1.5/x1643-06
Fotóesszé készítése

Nagyobb lélegzetű, összefüggő fotósorozat
elkészítése azzal a céllal, hogy az ábrázolt

5/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
15/Esemény helyszíni értékelése szóban elő - szóbeli érdemjegy
1804

Témakörök

Tartalmak
jelenséget, problémát, szituációt sokrétűen,
árnyaltan, összefüggéseiben bemutasa, arról
pontos véleményt tükrözzön.

033/1.4/x1643-06
Megrendezett, konstruált szituáció
Fotóillusztráció készítése fotografálása annak érdekében, hogy egy
szöveges tartalom megérthetőségét,
élvezhetőségét képi eszközökkel fokozza.

Tanulói tevékenységformák
felkészülés után,
75/Műveletek gyakorlása,
5/Utólagos szóbeli beszámoló,
5/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
15/Esemény helyszíni értékelése szóban elő
felkészülés után,
75/Műveletek gyakorlása,
5/Utólagos szóbeli beszámoló,

A továbbhaladás
feltételei
- gyakorlati
érdemjegy

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

033/1.5/x1642-06
A fotográfia történetének, mint minden
80/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
Fotótörténet (a feladat
fotográfiai tevékenység egyik fontos kiinduló 20/Információk önálló rendszerezése,
előzményeinek rendszere) pontjának és viszonyítási rendszerének
megismerése.

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

033/1.4/x1644-06
Glamour- és aktfelvétel
készítése

10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
75/Műveletek gyakorlása,
5/Utólagos szóbeli beszámoló,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
75/Műveletek gyakorlása,
5/Utólagos szóbeli beszámoló,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Írásos elemzések készítése,
50/Műveletek gyakorlása,
30/Technológiai próbák végzése,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

Alakos felvételek készítése divat, szépség
vagy az emberi test harmóniájának
bemutatására a legkülönfélébb környezetben
és esetleg “kerettörténetekbe” ágyazva.

033/1.6/x1644-06
Egyes személyek, vagy csoportok
Lakossági fotószolgáltatás “fényképigényének” kielégítése privát
végzése
eseményeknek (esküvő, ballagás, keresztelő,
stb) a megrendelő igényei szerinti
fényképezésével.
033/1.2/x1645-06
Képzőművészeti értékkel bíró, képalkotási
Műalkotások készítése
szándékot tükröző, akár pusztán “önmagukért
képzőművészeti
való” képek készítése.
fotóhasználattal

1805

Témakörök
033/1.2/x1643-06 Portré
csoportkép készítése

Tartalmak

A továbbhaladás
feltételei
Portrék, csoportképek készítése ellesett, vagy 5/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
beállított szituációban természetes
15/Esemény helyszíni értékelése szóban elő - szóbeli érdemjegy
körülmények között, vagy műtermi
felkészülés után,
- gyakorlati
környezetben.
75/Műveletek gyakorlása,
érdemjegy
5/Utólagos szóbeli beszámoló,

033/1.5/x1644-06
Reklámfotó készítése

Tanulói tevékenységformák

Felvételek készítése a legkülönfélébb
tárgyakról csendéletszerűen, vagy
modellekkel, szituációkról életszerűen, vagy
megrendezetten manipulatív (szimpátiát
keltő, vásárlásra ösztönző) céllal.
033/1.1/x1644-06
Tónusos és vonalas felvételek készítése
Reprodukció dokumentum kétdimenziós eredetikről, és olyan egyéb
felvétel készítése
felvételek készítése is, ahol a fokozott
technikai pontosság elvárása mellett a
hozzáadott esztétikai érték és szubjektivitás
harmadlagos, vagy egyenesen káros.
033/1.4/x1641-06
A fotólaboratóriumi munkálatok anyagai,
Szakmai elmélet és
eszközei és technológiai folyamatai
anyagismeret

10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
75/Műveletek gyakorlása,
5/Utólagos szóbeli beszámoló,

033/1.3/x1644-06 Táj- és Tájak és épített környezet fényképezése
városkép készítése
műszaki jelleggel, vagy a megrendelésben
megengedett, illetve elvárt fokú
szubjektivitásal.

10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
75/Műveletek gyakorlása,
5/Utólagos szóbeli beszámoló,

033/1.2/x1644-06
Tárgyfotó csendélet
készítése

10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
- szóbeli érdemjegy
75/Műveletek gyakorlása,
- gyakorlati

Tárgyak fényképezése, tárgycsoportok
elrendezése és fényképezése műszaki
jelleggel, vagy a megrendelésben

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
75/Műveletek gyakorlása,
- szóbeli érdemjegy
5/Utólagos szóbeli beszámoló,
- gyakorlati
érdemjegy

75/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
25/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

1806

Témakörök

033/1.1/x1645-06
Technikai és
anyagkísérletek a fotó
formanyelvi
lehetőségeinek
megismerésére
033/1.1/x1643-06
Zsánerkép készítése

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

megengedett, illetve elvárt fokú
szubjektivitással.
A fotográfiai nyersanyagok, technológiák és
eszközök szokásostól eltérő, vagy akár a
szabályoknak ellentmondó alkalmazása, és
(régi, vagy akár mai) technikák új
kontextusba helyezése a fotó formanyelvi
lehetőségeinek kiszélesítésére.
Élethelyzetek fotografálása általában azok
természetes körülményeinek lényeges
megváltoztatása nélkül, vagyis az eredeti
adottságok kihasználásával.

5/Utólagos szóbeli beszámoló,

A továbbhaladás
feltételei
érdemjegy

15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Írásos elemzések készítése,
25/Műveletek gyakorlása,
50/Technológiai próbák végzése,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

5/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
15/Esemény helyszíni értékelése szóban elő
felkészülés után,
75/Műveletek gyakorlása,
5/Utólagos szóbeli beszámoló,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

Esztétika

Témakörök
033/1.8/x0980-06 Hazai
és külföldi
műgyűjtemények

033/1.7/x0980-06
Klasszikus és kortárs
alkotók életművek
kiemelése

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 1, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
A legjelentősebb budapesti és vidéki
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
múzeumok anyagai. A legnagyobb külföldi 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
múzeumok gyűjteményei.
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- önállóan készített
prezentáció, kritika
értékelése
Klasszikus alkotók, klasszikus alkotások
20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
kiemelése. Botticellitől Michelangelo-ig.
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
Caravaggio, Rembrandt és Goya festményei. 40/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
Monet, Cezanne, Gauguin. Matisse, Picasso, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- önállóan készített
1807

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

Csontváry, Dali. A legújabb törekvések
képviselői a nemzetközi és hazai
művészetben.

10/Leírás készítése,

A továbbhaladás
feltételei
prezentáció, kritika
értékelése

Szakmai tervezés I, II

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

048/1.2/0982-06 A
tervezési munka fázisai

A kiadott tervezési feladatok után a
tervvázlatok, azok variációinak elkészíttetése,
a tervezés munkamódszereinek elsajátíttatása.
A tipográfiai ismeretek alkalmazása

20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Tervrajz készítése tárgyról,
20/Tervrajz elemzése hibakeresés,

048/1.1/0982-06 A
tervezői szemlélet és
problémamegoldás

A tervezés metodikájának megismertetése,
önálló véleményalkotásra, esztétikai és
szakmai feladatok igényes megoldására
alkalmas gondolkodásmód kialakítása

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
20/Elemzés készítése tapasztalatokról,
50/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy

Portfólió készítése

Témakörök
Prezentáció szerkesztése
Saját weboldal
szerkesztése
Önéletrajz készítése
Portfólió összeállítása

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 3, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A tanulók képesek legyenek a munkáikból
rendezett, tematikus bemutató anyagot
összeállítani.
A vizsgamunka prezentálásának a kor
színvonalának megfelelő művészi szintű

20/ Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/ Tervrajz készítése tárgyról,
20/ Tervrajz elemzése hibakeresés,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy

1808

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

Önálló kiállítás
megvalósítása.
információs anyagának az A felsőoktatási felvételihez szükséges
összeállítása
szakmai anyag összeállítása. Saját kiállítási
anyag előkészítése (meghívó, plakát,
prospektus, képfelirat... stb.)
Rajzolás-festés I,II

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 6
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

048/1.14/0980-06 A
A rajzolás és festés kifejezési lehetőségeinek
rajzolás és festés tecnikai vizsgálata. A különböző jel- és
és kifejezési lehetőségei gesztusrendszerek megismerése, a rajz- és
festéstechnikai eszközök használata
048/1.13/0980-06
Összetett rajzi feladatok

Ornamentális és figurális ábrázolás. Portré és 10/Szabadkézi rajz értelmezése,
akt
80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
10/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A fejlett és kiművelt vizuális szemlélet
kialakítása érdekében önálló ábrázolási
gyakorlatok sora. Egyszerű geometrikus
tárgyak rajza, a perspektíva szabályainak
alkalmazása
048/1.12/0980-06
A kompozíció, vonal- és tónusértékek
Szabadkézi rajzolás és
vizsgálata. A színkeverés alapjai. Csendélet,
festés szabályai
drapéria, portrérajzolás és festés
048/1.15/0980-06 Térbeli Térbeli formák, arányok, tömegek
048/1.11/0980-06
Szabadkézi rajzolás és
festés alapjai

10/Szabadkézi rajz értelmezése,
60/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
30/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

20/Szabadkézi rajz értelmezése,
80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

10/Szabadkézi rajz értelmezése,
90/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

20/Hallott szöveg feladattal vezetett

Modulzáró vizsga
1809

Témakörök
megjelenítés

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

tanulmányozása természeti képződmények,
emberi figurák, portrék megmintázásán
keresztül. Modellek, papírplasztikákká
készítése

feldolgozása,
30/Geometriai ábrázolásmódú rajz készítés
tárgyról,
50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
- gyakorlat érdemjegy

Ábrázoló geometria

Témakörök
048/1.17/0980-06
Térábrázolási rendszerek

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Ábrázoló geometriai ismeretek, szerkesztési
eljárások elsajátíttatása. A különféle
térábrázolási módok megismertetése

048/1.18/0980-06 Térbeli Térbeli formák, arányok, tömegek
szerkesztési feladatok
tanulmányozása természeti képződmények,
emberi figurák, portrék megmintázásán
keresztül. Modellek, papírplasztikákká
készítése

50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Információk önálló rendszerezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Információk önálló rendszerezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

1810

Betűrajz
Témakörök
048/1.16/0980-06
Betűrajz-tipográfia

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 2
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az írott kommunikáció elemei, a betűk
kialakulása. A betűformák koronkénti
változása a kézírástól a nyomtatott betűig.
Betűtípusok, betűtervezők. A tipográfia
szabályai. Manuális és számítógépes
programmal készített szövegek, feliratok
tervezése, készítése a stiláris érzékenység, a
tipográfia alapjainak elsajátítása céljából

30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Információk önálló rendszerezése,
10/Betűrajz elemzése hibakeresés,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- gyakorlati
érdemjegy

Néprajz

Témakörök

Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A magyar népművészet tárgyi emlékeinek
feldolgozásán keresztül, a népi kultúra,
tájegységekre jellemző vonásainak
megismertetése - a motívumkincs
feldolgozási módjai, továbbalakítási
lehetőségei.
033/1.9/x0980-06 Néprajz A néprajz és népművészet kutatási területei,
és népművészet
megnyilvánulási formái. Távoli tájak
alapfogalmai
jellegzetes néprajzi anyaga, szokásai, tárgyi
kultúrája. A hiedelemvilág és motívumkincs
összekapcsolódása.
033/1.10/0980-06 A
magyar népművészet

A továbbhaladás
feltételei
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,

1811

Művészettörténet
Témakörök
033/1.5/x0980-06 A
modern művészet

033/1.2/x0980-06 A
művészettörténet
korszakai- a román stílus
és a gótika

033/1.3/x0980-06 A
reneszánsz és a barokk
művészete

Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. Avantgárd
törekvések a XX.század művészetében.
Fauvizmus és expresszionizmus. Kubizmus,
futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus.
Magyar művészeti csoportok. Az absztrakt
művészet a konstruktivizmustól a
gesztusfestészetig. A XX. század második
felének művészeti törekvései. A posztmodern
művészet.
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. Ókeresztény
és bizánci művészet. Az iszlám világa. Kopt
művészet. A népvándorlás kora. Román kori
építészet és szobrászat. A gótika elterjedése.
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. A korai
reneszánsz művészet Itáliában. A reneszánsz
Magyarországon. Az érett reneszánsz
építészeti, szobrászati és festészeti emlékei
Itáliában. Németalföld festészete a XV.-XVI.

A továbbhaladás
feltételei
20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
40/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

1812

Témakörök

033/1.4/x0980-06 A
XVIII-XIX. század
művészeti irányzatai

048/1.6/0980-06
Műalkotások elemzése

033/1.1/x0980-06
Művészettörténet a
kezdetektől az ókorig

Tartalmak
században. A manierizmus. A barokk
építészet elterjedése. Holland, flamand és
spanyol festészet a XVII. században.
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül.
Klasszicizmus és romantika. Historizmus és
eklektika. Realista festészet. Plein air
festészet, az impresszionizmus megjelenése.
Posztimpresszionizmus, szimbolizmus és
szecesszió. A nagybányai festészet.
A meghatározó művészeti értékek
felismerése, kreatív egyéni feldolgozása,
felhasználása
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. Az
ősművészet leletei. A bronzkor tárgyai.
Egyiptom és Mezopotámia. A krétai és
mükénéi kultúra. Az ókori görög, etruszk és
római művészet korszakai és jellemzői.
Pannónia emlékei.

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

50/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
- szóbeli számonkérés
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,
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A 13. évfolyam végén összefüggő szakmai gyakorlat van: időtartama 90 óra (3hét, napi 6 óra)
A szakmai gyakorlat anyagát a tantestület határozza meg és állítja össze az adott évfolyam
tulajdonságainak, adottságainak a figyelembevételével. A szakmai gyakorlat során lehetőség
nyílik a szakacsoporton belül az egyes szakmák átjárhatóságára, az átjárhatóság szakmai
programját a mindenkori tantestület határozza meg és állítja össze, ellenőrzi.

OSZTÁLYZÁSI KÖVETELMÉNYEK:
Az osztályzatok százalékos arányai az érettségi követelmények százalékos értékeit követik.
jeles:
80-100%
Jó:
60-80%
Közepes: 40-60%
Elégséges: 40-20%
Elégtelen: 20-0%

A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNY
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 A képzési idő alatt egyéni felkészülés is lehetséges
 Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfolió leadása a képző
intézmény által megadott határidőre. A 9. vizsgarész (bemutató) megkezdésének feltétele:
fotó vizsgamunka készítése, a képző intézmény által ajánlott témakörökből. A vizsgamunka
kivitelezése a képzés utolsó 4 hónapjában történik.
A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
A népművészeti minta- és formakincs egy adott területének feldolgozása a vizsgázó
szakterületéhez közel álló, gyakorlati munka teljesítésével- vizsgán történő bemutatásával
(prezentáció)
Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása
Portfolio elkészítése, amelyben a tanuló bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai
munkáit (prezentáció)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
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gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A népművészeti minta- és formakincs egy adott területének a feldolgozása a vizsgázó
szakterületéhez közel álló, gyakorlati munka teljesítésével- vizsgán történő bemutatásával
(prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Portfólió készítése, amelyben a tanuló bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai
munkáit (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
4. feladat 20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
1815

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A tervezői gondolkodásmód bemutatása, a szakmai gyakorlati vizsgamunka
dokumentációjának elkészítése. Terv, vázlat, virtuális 3D modell vagy makett készítése az
adott szakmai vizsga feladathoz kapcsolódóan (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1641-06 Fotótechnikai alaptevékenységek elvégzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vegyszer-kezelés, vegyszerismeret, digitális alapismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Fekete-fehér analóg laborálási gyakorlat, digitális képfeldolgozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1642-06 A felvételkészítés előkészületeinek elvégzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy konkrét feladat előkészületeinek modellezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1643-06 Esemény- és riportfénykép készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Képriport készítése a megjelölt tanulmányi idő alatt, képsorozat bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc (prezentáció)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A gyakorlati feladat megoldásának ismertetése, megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1644-06 Alkalmazott fotográfia készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Reklámfotó (katalógus) készítése a megjelölt tanulmányi idő alatt, képsorozat
Bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc (prezentáció)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A gyakorlati feladat megoldásának ismertetése, megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1645-06 Képzőművészeti fotográfia készítése
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Képzőművészeti aspektusú felvételek készítése a megjelölt tanulmányi idő alatt, képsorozat
bemutatása
gyakorlati
Időtartama: 15 perc (prezentáció)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A gyakorlati feladat megoldásának ismertetése, megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1646-06 A fényképezés utómunkálatainak elvégzése - és a komplex fotográfiai vizsgafeladat
előkészítése
Hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Nagyobb lélegzetű képriport (esszé), vagy reklámfotó-sorozat, vagy koherens képzőművészeti
fotográfiai sorozat önálló elkészítése és bemutatása a vizsgáztató által meghatározott témában
és feltételekkel
A hozzárendelt vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc (a bemutató ideje)
A hozzárendelt 2.vizsgafeladat:
A gyakorlati feladat megoldásának ismertetése, megvédse
A hozzárendelt vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 75%
2. feladat 25%
A vizsga értékelése %-osan
Az 54 211 01 0000 00 00 azonosító számú, Alkalmazott fotográfus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 25
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 5
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5. vizsgarész: 5
6. vizsgarész: 20
7. vizsgarész: 20
8. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 5
10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Alkalmazott
fotográfus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
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Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Moduláris szakképzés
Helyi tanterv

Alkalmazott grafika
Szakmaszám: 54 211 09 0010 54 02
Képzési idő: 2 év
Képzés feltétele: Érettségi
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HELYI TANTERV
Művészet, közművelődés, kommunikáció. SZAKMACSOPORT
Grafikus. SZAKMA
OKJ SZÁMA: 54 211 09 0010 54 01
A képzés szabályozásának jogi hátterét az OKM által kiadott központi program tartalmazza.
ÉRVÉNYES: 2009. szeptember 1-től
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Grafikus/Alkalmazott
grafikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására
felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak
megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
 A terveket levilágításra előkészíti
 A terveket nyomdai sokszorosításra előkészíti
 Cégarculatok grafikai tervét készíti el
 Digitalizált képet feldolgoz
 Egyedi grafikai technikákkal illusztrál
 Egyedi grafikát készít
 Egyeztet a megbízóval megrendelővel
 Előkészíti, előkészítteti a nyomdai munkákat
 Feladatait egyéni kreatív módon közelíti meg
 Feldolgozza a digitalizált képet
 Felügyeli a nyomdai kivitelezést
 Figyelemmel kíséri a nyomdai munkafolyamatot
 Folyamatosan bővíti szakmai művészeti ismereteit
 Forrásanyagot-információt gyűjt a munkához
 Hirdetések grafikai tervét készíti el
 Illusztrációs terveket készít számítógépen
 Információs és adminisztratív tevékenységeihez számítógépet használ
 Képeredetit digitalizál
 Kiadványszerkesztő-szoftvereket programokat alkalmaz
 Kialakítja, karbantartja portfólióját
 Kialakítja, vevőkörét- piacot kutat megrendelőt megbízót keres
 Költségkalkulációt készít
 Különböző kiadványok grafikai tervét készíti el
 Lézernyomtatón próbanyomatot készít
 Magazinok grafikai tervét készíti el
 Megtervezi kialakítja fejleszti szakmai eszközhátterét
 Munka- tűz- környezet- baleset- és egészségvédelmi előírásokat betart
 Munkafolyamatot tervez időbeni ütemezést készít
 Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat
 Nemesgrafikai technikákkal illusztrál
 Nyomdai technikákat alkalmaz
 Önállóan értelmezi meghatározza a feladatot
 Pályázatokon indul
 Plakátok grafikai tervét készíti el
 Prospektusok grafikai tervét készíti el
 Sokszorosított grafikai lapokat készít nyomtat (fametszet linómetszet rézkarc
litográfia)
 Szakszerűen dokumentál archivál prezentációt készít
 Szükség szerint egyeztet a megbízóval társtervezővel
 Technikai- és anyagkísérleteket végez
 Termékarculatok grafikai tervét készíti el
 Tervet vázlatot makettet készít vagy koncepciót alakít ki
1822






Tervezőgrafikai technikákkal illusztrál
Tintasugaras próbanyomatot készít
Vázlatkészítés után számítógéppel grafikai tipográfiai elemeket motívumokat
tervez
Vektorgrafikus és képfeldolgozó szoftvereket programokat alkalmaz

Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:
”A” típusú ismeret:








































A digitális prezentáció lehetőségei
A képkomponálás szabályai a különböző képi elemek felületképző lehetőségei
A kézzel írható betűtípus kiválasztásának szempontjai
A különböző kiadványok belső struktúrájának kialakítása
A különböző kiadványok belső struktúrájának kialakítása
A marketing- és reklámcélnak megfelelő térbeli dekoratőri áru- és látványrendezői
feladatok kapcsolata a grafikai elemekkel
A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete alkalmazása
A művészi képsokszorosítás anyagainak használata eszközei gépeinek kezelése
A művészi képsokszorosítás anyagainak használata eszközeinek gépeinek kezelése
A művészi képsokszorosítás technikái kialakulásuk-fejlődésük napjainkig
A művészi technikáknak megfelelő papírfajták
A nyomatok kiállíthatósága passzpartúzás installálás
A nyomtatás technológiai folyamata
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai- menete
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai menete
A rajzolás és festés mestersége különböző technikái
A számítógépes nyomtatás tintasugaras és lézerprintelés digitális nyomdai
sokszorosítás lehetőségeinek előkészítésének alapismerete
A tipográfia elemei: laptükör elemei tipográfiai hatáskeltők
Az anyag- és technikai kísérletek folyamata módszerei
Az elképzelések ötletek vizuális megfogalmazásának módjai technikái
Az eredeti grafika meghatározása szempont rendszere a képgrafikai szabályozó
Az eredeti reprodukció a reprodukciós grafika meghatározása alkalmazási területei
Az illusztráció alkalmazása a reklámgrafika különböző területein
Az illusztráció típusai
Az illusztrációk felhasználási területei a különböző kiadványokban
Az információgyűjtés menete formái
Betűismeret: betűanatómia betűcsaládok betűváltozatok betűtörténet
Egyedi technikák (rajzolt festett applikált) tervezése kivitelezése
Fametszet linómetszet cinkográfia tervezése kivitelezése
Fénytani színtani alapismertetek színrendszerek színkezelés
Hardverismeret: alaplap processzor memóriatárak
Illusztrációs technikák: rajz festés montázs kollázs fotó applikációk
Kép eredetik fajtái digitalizálás
Kép eredetik vonalas eredetik árnyalatos eredetik színes eredetik
Képfeldolgozás: méretezés retusálás korrekciós és átalakító jellegű műveletek
Képfeldolgozó programok rajzoló programok szövegszerkesztő programok
Litográfia (kréta, toll, fröcskölés, mezzolitó) tervezése kivitelezése
Monotíp- kombinált- kísérleti technikák tervezése kivitelezése
Monotíp kombinált kísérleti technikák tervezése kivitelezése
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Motívumkeresés gyűjtőmunka tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Nyomtatók szkennerek levilágítók digitális nyomógépek
Rézkarc akvatinta hidegtű lágyalap repesztés tervezése kivitelezése
Színprofilok speciális programok
Szoftverismeret: operációs rendszerek internetes programok
Szoftverismeret: operációs rendszerek internethasználat
Tanulmányrajzok alapján- vizuális memóriájára belső látására támaszkodva
kreatív tervek készítése
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése összeállítása
Tipográfiai mértékrendszer mértékrendszer-átváltások nyomdai mértékrendszerek
Tipográfiai mértékrendszer átváltások nyomdai mértékrendszerek
Tipográfiai tervezés: a klasszikus és a modern stílus alkalmazási területei
Vektorgrafikus pixelgrafikus és kiadványtervező programok alapismerete

”B” típusú ismeret:





























A fény-árnyék viszony megjelenítése kontraszthatások- a tónusképzés lehetőségei
A finanszírozás lehetőségei
A költségvetés- költségterv alapelemei
A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai
A különféle formák - térformák emberi test stb. - kifejező kapcsolatai
A műalkotások önálló értelmezési módjai az ismeretek kreatív alkalmazási
adaptációs lehetőségei (kor- stílus-meghatározás műleírás műelemzés)
A művészettörténet stíluskorszakainak és legújabb irányzatainak sajátosságai az
egyes időszakok szellemiségébe ágyazottan
A nyomtatók kellékanyagai technológiai folyamatok
A papírgyártás technológiái papírfajták
A piackutatás és marketing alapjai
A pontos feladatfelmérés alapján méretarányos hagyományos megjelenítő és
számítógépes technikával készülő látványterv vagy makett készítése
A szerzői joghoz kapcsolódó szabályok
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva axonometria Mongerendszer)
A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai
A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
Általános nyomdaipari alapismeretek
Az elkészült munkák kiállításra való előkészítése
Az emberi test felépítése anatómiai szerkezete arányai mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
Az időszaki kiállítások anyagai alkotóik
Az információgyűjtés menete formái
Bonyolult természeti formák növények és állatok megjelenítése azok felépítése
arányai mozgásai
Dombormű szobor és plasztika készítési folyamata
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Fénytani színtani alapismertetek színrendszerek színkezelés
Festékfajták segédanyagok savak oldószerek ismerete alkalmazása

1824
























Formák térszerkezeti sajátosságainak statikai-dinamikai viszonyainak térbeli
ábrázolása
Gépek berendezések működése nyomtatás előkészítése nyomtatás próbanyomtatás
Grafika és tipográfia stiláris és jelentéstani egységének kialakítása
Hardverismeret: alaplap processzor memóriatárak perifériák
Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások
Képek beemelése vektorgrafikus és kiadványtervező programokba
Képek méretezése retusálása korrekciós műveletek
Kiadványtervező program alapjai
Konkrét feladat önálló térbeni elképzelése rekonstruálása
Különböző kompozíciók alkotása montázs kollázs kevert és egyedi technikák
alkalmazása
Különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében elvontabb ábrázolási módok
használata
Különleges kísérleti grafikai eljárások egyedi grafikai technikák
Minőségi követelmények minőségbiztosítás
Munkavédelmi előírások
Nyomtatványtípusok: könyv folyóirat napilap akcidens nyomtatványok
Táblázatok diagramok kezelése elhelyezése
Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára belső látására támaszkodva kreatív
tervek készítése
Tárgyak növényi és állati formák emberi figura portré mintázása
Technikai-technológiai alapismeretek
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése összeállítása
Tördelési szabályok: sortörés soregyen sorcsoport bekezdés címszöveg-hierarchia
Vizuális jelek szimbólumok egyértelmű következetes használata (pl. magyarázó
közlő rajzon)

”C” típusú ismeret:2



















A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok megválasztása és kreatív
használata
A különböző vállalkozási formák jellemzői
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák átlényegítés
absztrakció
A leggyakrabban használt betűtípusok
A magyar népművészet
A munka ütemezésének módja- a technológia által meghatározott határidők
A munkaszerződések megkötésére felbontására vonatkozó előírások szabályok
A műterem műhelyfelszerelés kialakításának szempontjai
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok előírások
A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői
Alapanyagok ismerete beszerzési források
Az egyén a közösség és a kultúra viszonya
Az üzleti élet protokoll szabályai
Az üzleti terv tartalma felépítése
Egészség- és balesetvédelmi előírások
Fontos hazai műemlékek műgyűjtemények anyaga az egyetemes művészettörténet
emlékanyagának lelőhelyei
Képek táblázatok diagramok elhelyezése
1825








Képek táblázatok diagramok elhelyezése
Környezet- és tárgykultúra és azok változása
Környezetvédelmi előírások
Megrendelői igények társművészetek
Pénzügyi munkajogi szabályok
Tipográfiai alapszabályok

”D” típusú ismeret:



Dokumentáció és adminisztráció
A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok
mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és
kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az
alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni.

A szakmai készségek szintenként:
”5”-s szintűek:












Grafika és tipográfia vizuális és jelentéstani egységének kialakítása
Grafikai jelképek értelmezése
Grafikai kompozíciós készség
Grafikai program használata
Grafikai programhasználat
Információforrások kezelése
Kép és téralakítási készség
Komplex jelzésrendszerek
Rajzeszközök kéziszerszámok használata
Szabadkézi rajzolás
Számítógépes grafikai jelképek értelmezése

”4”-s szintűek:













Grafikatörténeti ismeretek kreatív alkalmazása
Idegen nyelvű beszédkészség
Jel jelkép jelentés ismeret és értelmezés
Kézírás
Mitológiai vallási jelképek értelmezése
Néprajzi jelképek értelmezése
Nyomtató és nyomógépek berendezések használata
Szakrajz készítése
Szakrajz olvasása értelmezése
Szemléltetőrajz készítése
Szemléltetőrajz olvasása értelmezése
Tipográfiai törvényszerűségek alapjai

”3”-s szintűek:






ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés - Haladó szint
ECDL CAD
ECDL Képszerkesztés
Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
1826








Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Információforrások kezelése
Mennyiségérzék
Műszaki rajz készítése
Műszaki rajz olvasása értelmezése
Olvasott szakmai szöveg megértése

”2”-s szintűek:







ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

”1”es szintűek:


Elemi szintű számítógép használat

Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:
Személyes kompetenciák:





















Döntésképesség
Elhivatottság
Elkötelezettség
Fejlődőképesség
Felelősségtudat
Igyekezet
Kézügyesség
Látás
Megbízhatóság
Önállóság
Önfejlesztés
Pontosság
Precizitás
Rugalmasság
Stabil kéztartás
Szorgalom
Tapintás
Térbeli tájékozódás
Terhelhetőség
Térlátás

Társas kompetenciák:







Empatikus készség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményező készség
1827











Kommunikációs rugalmasság
Kompromisszum készség
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzus készség
Közérthetőség
Meggyőző készség
Motiválhatóság
Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:


























A környezet tisztán tartása
Absztrakt gondolkodás
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Eredményorientáltság
Értékelés
Értékelési képesség
Figyelemösszpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Következtetési képesség
Kreativitás
Lényegfelismerés képessége
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Ötletgazdagság
Probléma feltárás
Problémaelemzés
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Új ötletek, megoldások kipróbálása

1828

Szakmai gyakorlat II.

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 13, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat
érdemjegy
- prezentáció
értékelése

045/2.2/1032-06
Cégarculatok
számítógépes tervezése

10/Információk önálló rendszerezése,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
20/Számítógépes rajz készítése leírásból,
20/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
20/Számítógépes rajz készítése tárgyról,

045/2.4/1032-06
Hirdetések rekámanyagok
számítógépes tervezése

10/Információk önálló rendszerezése,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
20/Számítógépes rajz készítése leírásból,
20/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
20/Számítógépes rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat
érdemjegy
- prezentáció
értékelése

045/2.5/1032-06
Kereskedelmi plakátok
számítógépes tervezése

10/Információk önálló rendszerezése,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
20/Számítógépes rajz készítése leírásból,
20/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat
érdemjegy
- prezentáció
értékelése

1829

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

20/Számítógépes rajz készítés tárgyról,
045/2.1/1032-06
Kiadványok számítógépes
tervezése

10/Információk önálló rendszerezése,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
20/Számítógépes rajz készítése leírásból,
20/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
20/Számítógépes rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat
érdemjegy
- prezentáció
értékelése

045/2.6/1032-06
Kulturális plakátok
számítógépes tervezése

10/Információk önálló rendszerezése,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
20/Számítógépes rajz készítése leírásból,
20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,
20/Számítógépes rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat
érdemjegy
- prezentáció
értékelése

045/3.1/1032-06
Nyomdaipari technológiák
alkalmazása

15/Információk önálló rendszerezése,
15/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Elemzés készítése tapasztalatokról,
25/Technológiai próbák végzése,
25/Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

1830

Témakörök
045/2.3/1032-06
Termékarculatok
számítógépes tervezése

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
10/Információk önálló rendszerezése,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
20/Számítógépes rajz készítése leírásból,
20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,
20/Számítógépes rajz készítése tárgyról,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Szakmai elmélet I,II.

Témakörök
045/1.3/1032-06 A
kiadványok tervezése

045/1.2/1032-06 A
modern reklám fejlődése
napjainkig

Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

30/Információk önálló rendszerezése,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Szemléltető rajz értelmezése,
30/Információk önálló rendszerezése,
Modulzáró vizsga
30/Információk feladattal vezetett
- szóbeli érdemjegy
rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,

1831

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

045/1.1/1032-06 A reklám
kialakulása

30/Információk önálló rendszerezése,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,

045/1.4/1032-06
Cégarculatok tervezése

30/Információk önálló rendszerezése,
Modulzáró vizsga
30/Információk feladattal vezetett
- szóbeli érdemjegy
rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Szemléltető rajz értelmezése,

045/1.7/1032-06
Kereskedelmi plakátok
tervezése

30/Információk önálló rendszerezése,
Modulzáró vizsga
30/Információk feladattal vezetett
- szóbeli érdemjegy
rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Szemléltető rajz értelmezése,

045/1.8/1032-06
Kulturális plakátok
tervezése

30/Információk önálló rendszerezése,
Modulzáró vizsga
30/Információk feladattal vezetett
- szóbeli érdemjegy
rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Szemléltető rajz értelmezése,
1832

Témakörök
045/1.6/1032-06
Reklám anyagok és
hirdetések tervezési
szempontjai

045/1.5/1032-06
Termékarculatok
tervezése

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

30/Információk önálló rendszerezése,
30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Szemléltető rajz értelmezése,
30/Információk önálló rendszerezése,
Modulzáró vizsga
30/Információk feladattal vezetett
- szóbeli érdemjegy
rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Szemléltető rajz értelmezése,
Nyomtatás, kivitelezés

Témakörök
045/3.1/1031-06 Digitális
és analóg technológiák

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 1, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
20/Tapasztalatok utólagos ismertetése
- gyakorlati
szóban,
prezentáció
20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
- gyakorlati feladat
szóban,
értékelése
20/Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján,
25/Technológiai próbák végzése,
1833

Témakörök
045/4.1/1030-06
Nyomtatás prezentáció

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
15/Információk önálló rendszerezése,
35/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
35/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlati
prezentáció
- gyakorlati feladat
értékelése

Szakmai gyakorlat I.

Témakörök

Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 11, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

045/2.1/1031-06 A
képanyag feldolgozása
számítógépen

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz elemzése hibakeresés,

045/1.1/1030-06 A
tervezés elméleti alapjai

15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Információk önálló rendszerezése,
20/Szemléltető rajz értelmezése,
20/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlat érdemjegy

1834

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlat érdemjegy

045/1.3/1031-06 Az
eredeti grafika
meghatározása

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,

045/2.3/1031-06
Az illusztráció és a
tipográfia kapcsolata

15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
- szóbeli érdemjegy
feldolgozása,
- gyakorlat érdemjegy
35/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
35/Szabadkézi rajz elemzése hibakeresés,

045/1.2/1031-06
Az illusztráció
felhasználási területei

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett
- szóbeli érdemjegy
feldolgozása,
- gyakorlat érdemjegy
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,

045/1.1/1031-06
Az illusztráció típusai

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett
Modulzáró vizsga
feldolgozása,
- szóbeli érdemjegy
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - gyakorlat érdemjegy
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,

045/4.2/0987-06
Betű és grafikai elem

A különböző tipográfiai és grafikai elemeket 20/Hallott szöveg feladattal vezetett
stilárisan összehangolja, az alkalmazási
feldolgozása,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
1835

Témakörök
kapcsolata

Tartalmak
területnek megfelelően alakítja ki a termék
összképét

045/2.3/1030-06
Betű és kép kapcsolata

045/4.1/0987-06
Betűtervezés és alakítás

045/3.3/1030-06
Egyedi képgrafikai
technikák alkalmazásai

045/3.2/0987-06
Előkészítés a késztermék
kivitelezésére

Tanulói tevékenységformák
80/Műveletek gyakorlása,
25/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
25/Információk önálló rendszerezése,
25/Szemléltető rajz elemzése hibakeresés,
25/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,

A továbbhaladás
feltételei
- gyakorlat érdemjegy
Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlat érdemjegy

Szabadkézzel, vagy technikai eszközökkel
20/Hallott szöveg feladattal vezetett
betűket, betűcsaládokat, tipográfiai elemeket feldolgozása,
tervez. Megismeri a betű tervezés és
80/Műveletek gyakorlása,
alkalmazás alapszabályait
10/Információk önálló rendszerezése,
10/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
40/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
40/Szabadkézi rajz készítése leírásból,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Digitálisan megtervezett termékeit a végső
felhasználási formának megfelelően
előkészíti, és kivitelezi, kivitelezteti

20/Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján,
80/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
50/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

045/1.1/0987-06 Hardver Szakmai munkavégzéséhez szükséges
szoftver perifériák és
hardver és szoftver eszközök kezelése, az
hálózat
eszközök fejlődésnek nyomon követése

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

1836

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

045/2.1/1030-06
Illusztrációk tervezése
kivitelezése

15/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
15/Információk önálló rendszerezése,
35/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,
35/Szabadkézi rajz készítése leírásból,

045/1.2/1030-06
Képfeldolgozási ismeretek

15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
25/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Információk önálló rendszerezése,
20/Szemléltető rajz elemzése hibakeresés,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
10/Mintarajz értelmezése,
80/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

045/3.1/1030-06
Klasszikus képgrafikai
ismeretek

20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
25/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Információk önálló rendszerezése,
35/Szemléltető rajz értelmezése,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

045/3.2/1030-06
Klasszikus képgrafikai
technikák alkalmazásai

10/Információk önálló rendszerezése,
10/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

045/3.1/0987-06
Kiadvány tervezési
alapismeretek

Szakmai tevékenységéhez szükséges, vagy
mint szolgáltatótól megrendelt kiadványok,
prezentációk tervezésének alapjai

1837

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

40/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,
40/Szabadkézi rajz készítés leírásból,
045/2.5/1031-06
Klasszikus nyomtatási
eljárások alkalmazásai

5/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
- gyakorlat érdemjegy
szóban,
15/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
35/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
35/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

045/1.2/0987-06
Motívumgyűjtés
vázlatozás tervezés

Szakmai munkájához szükséges motívumokat 25/Kreatív rajz készítése leírásból,
gyűjtse rendszerezze, archiválja, és szükség 25/Kreatív rajz készítése tárgyról,
szerinti területen alkalmazza, tovább fejleszti 50/Műveletek gyakorlása,
vázlatait, terveit
045/2.4/1031-06 Művészi
10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
grafikai alkalmazások
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
10/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
35/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
35/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

045/2.2/0987-06
Pixelgrafikus
programismeret

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Tervezési és prezentációs munkájához
leginkább megfelelő szoftvert megismeri és
alkalmazza

25/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
25/Számítógépes rajz készítése leírásból,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

1838

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

50/Műveletek gyakorlása,
045/2.2/1031-06
Számítógépes
alkalmazások

10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
- gyakorlat érdemjegy
szóban,
10/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
35/Számítógépes rajz készítése leírásból,
35/Számítógépes rajz készítés tárgyról,

045/2.2/1030-06
Tipográfiai alapismeretek

15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
15/Információk önálló rendszerezése,
35/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
35/Szemléltető rajz elemzése hibakeresés,

Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- gyakorlat érdemjegy

25/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
25/Számítógépes rajz készítése leírásból,
50/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- gyakorlat érdemjegy

045/2.1/0987-06
Vektorgrafikus
programismeret

Tervezési és prezentációs munkájához
leginkább megfelelő szoftvert megismeri és
alkalmazza

1839

Rajzolás-festés I,II

Témakörök
045/1.14/0980-06
A rajzolás és festés
technikai és kifejezési
lehetőségei
045/1.13/0980-06
Összetett rajzi feladatok

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 6
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A rajzolás és festés kifejezési lehetőségeinek
vizsgálata. A különböző jel- és
gesztusrendszerek megismerése, a rajz- és
festéstechnikai eszközök használata

10/Szabadkézi rajz értelmezése,
60/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
30/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

Ornamentális és figurális ábrázolás. Portré és 10/Szabadkézi rajz értelmezése,
akt
80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
10/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
045/1.11/0980-06
A fejlett és kiművelt vizuális szemlélet
20/Szabadkézi rajz értelmezése,
Szabadkézi rajzolás és
kialakítása érdekében önálló ábrázolási
80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
festés alapjai
gyakorlatok sora. Egyszerű geometrikus
tárgyak rajza, a perspektíva szabályainak
alkalmazása
045/1.12/0980-06
A kompozíció, vonal- és tónusértékek
10/Szabadkézi rajz értelmezése,
Szabadkézi rajzolás és
vizsgálata. A színkeverés alapjai. Csendélet, 90/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
festés szabályai
drapéria, portré rajzolás és festés
045/1.15/0980-06 Térbeli Térbeli formák, arányok, tömegek
20/Hallott szöveg feladattal vezetett
megjelenítés
tanulmányozása természeti képződmények,
feldolgozása,
emberi figurák, portrék megmintázásán
30/Geometriai ábrázolásmódú rajz készítés
keresztül. Modellek, papírplasztikákká
tárgyról,
készítése
50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

1840

Művészettörténet I,II
Témakörök

Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. Avantgárd
törekvések a XX. század művészetében.
Fauvizmus és expresszionizmus. Kubizmus,
futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus.
Magyar művészeti csoportok. Az absztrakt
művészet a konstruktivizmustól a
gesztusfestészetig. A XX. század második
felének művészeti törekvései. A posztmodern
művészet
045/1.2/0980-06
Az egyetemes és a magyar művészettörténet
A művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
korszakai- a román stílus megismertetése vetített képes előadásokon,
és a gótika
múzeumlátogatásokon keresztül. Ókeresztény
és bizánci művészet. Az iszlám világa. Kopt
művészet. A népvándorlás kora. Román kori
építészet és szobrászat. A gótika elterjedése
045/1.3/0980-06
Az egyetemes és a magyar művészettörténet
A reneszánsz és a barokk jelentős korszakainak és stíluselemeinek
művészete
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. A korai
045/1.5/0980-06
A modern művészet

A továbbhaladás
feltételei
20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
40/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
1841

Témakörök

045/1.4/0980-06
A XVIII-XIX. század
művészeti irányzatai

045/1.6/0980-06
Műalkotások elemzése

045/1.1/0980-06
Művészettörténet a
kezdetektől az ókorig

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

reneszánsz művészet Itáliában. A reneszánsz
Magyarországon. Az érett reneszánsz
építészeti, szobrászati és festészeti emlékei
Itáliában. Németalföld festészete a XV - XVI.
században. A manierizmus. A barokk
építészet elterjedése. Holland, flamand és
spanyol festészet a XVII. században
Az egyetemes és A magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül.
Klasszicizmus és romantika. Historizmus és
eklektika. Realista festészet. Plein air
festészet, az impresszionizmus megjelenése.
Posztimpresszionizmus, szimbolizmus és
szecesszió. A nagybányai festészet
A meghatározó művészeti értékek
felismerése, kreatív egyéni feldolgozása,
felhasználása

10/Leírás készítése,

Az egyetemes és a magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeum látogatásokon keresztül. Az
ősművészet leletei. A bronzkor tárgyai.
Egyiptom és Mezopotámia. A krétai és

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

50/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
- szóbeli számonkérés
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy

1842

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

mükénéi kultúra. Az ókori görög, etruszk és
római művészet korszakai és jellemzői.
Pannónia emlékei
Szakmai tervezés I, II

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

048/1.2/0982-06 A
tervezési munka fázisai

A kiadott tervezési feladatok után a
tervvázlatok, azok variációinak elkészíttetése,
a tervezés munkamódszereinek elsajátíttatása.
A tipográfiai ismeretek alkalmazása

20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Tervrajz készítése tárgyról,
20/Tervrajz elemzése hibakeresés,

048/1.1/0982-06 A
tervezői szemlélet és
problémamegoldás

A tervezés metodikájának megismertetése,
önálló véleményalkotásra, esztétikai és
szakmai feladatok igényes megoldására
alkalmas gondolkodásmód kialakítása

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
20/Elemzés készítése tapasztalatokról,
50/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

1843

Gazdasági ismeretek

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
40/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli számonkérés
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
20/Információk önálló rendszerezése,

048/1.1/0981-06
A technikai környezet a
munkafeltételek ismerete.
A vállalkozásokat vagy a
közvetlen munkaterületet
érintő baleset- munkatűz- és környezetvédelmi
előírások
048/1.2/0981-06
Önálló alkotótevékenység
vagy alkalmazotti munka
szervezése gazdasági
háttere

A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások
célja, szabályozási rendszere, hatósági
felügyelete, a biztonságos munkavégzés
feltételei. A kor technikai szintjének
megfelelő munkakörülmények kialakítása.
Tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok
alkalmazása
A vállalkozások tervezése, ütemezése,
pénzforgalmi szabályai. Üzleti tervezés és
marketing. Adatszolgáltatás számítógépes
programokon keresztül

40/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli számonkérés
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
25/Információk önálló rendszerezése,
5/Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre,

048/1.3/0981-06
Önálló alkotótevékenység
vagy alkalmazotti munka
szervezése jogi háttere

Állampolgári ismeretek - a vállalkozási és
alkalmazotti környezethez kapcsolódó jogi
ismeretek - munkajog, szerzői jog,
szerződések, alapvető államigazgatási
szabályok. A törvényi szabályozás szerinti
nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok

50/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli számonkérés
45/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
5/Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre,

1844

Ábrázoló geometria

Témakörök

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

048/1.17/0980-06
Térábrázolási rendszerek

Ábrázoló geometriai ismeretek, szerkesztési
eljárások elsajátíttatása. A különféle
térábrázolási módok megismertetése

048/1.18/0980-06
Térbeli szerkesztési
feladatok

Térbeli formák, arányok, tömegek
tanulmányozása természeti képződmények,
emberi figurák, portrék megmintázásán
keresztül. Modellek, papírplasztikákká
készítése

50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Információk önálló rendszerezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Információk önálló rendszerezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

Betűrajz
Témakörök
048/1.16/0980-06
Betűrajz-tipográfia

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 2
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az írott kommunikáció elemei, a betűk
kialakulása. A betűformák koronkénti
változása a kézírástól a nyomtatott betűig.
Betűtípusok, betűtervezők. A tipográfia
szabályai. Manuális és számítógépes
programmal készített szövegek, feliratok
tervezése, készítése a stiláris érzékenység, a
tipográfia alapjainak elsajátítása céljából

30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Információk önálló rendszerezése,
10/Betűrajz elemzése hibakeresés,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- gyakorlati
érdemjegy
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Esztétika

Témakörök

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
048/1.8/0980-06 Hazai és A legjelentősebb budapesti és vidéki
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
külföldi műgyűjtemények múzeumok anyagai. A legnagyobb külföldi 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
múzeumok gyűjteményei
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- önállóan készített
prezentáció, kritika
értékelése
042/1.7/0980-06
Klasszikus alkotók, klasszikus alkotások
20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
Klasszikus és kortárs
kiemelése. Botticellitől Michelangelo-ig.
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
alkotók életművek
Caravaggio, Rembrandt és Goya festményei. 40/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
kiemelése
Monet, Cezanne, Gauguin. Matisse, Picasso, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- önállóan készített
Csontváry, Dali. A legújabb törekvések
10/Leírás készítése,
prezentáció, kritika
képviselői a nemzetközi és hazai
értékelése
művészetben
Néprajz

Témakörök
033/1.10/0980-06 A
magyar népművészet

Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A magyar népművészet tárgyi emlékeinek
feldolgozásán keresztül, a népi kultúra,
tájegységekre jellemző vonásainak
megismertetése - a motívumkincs
feldolgozási módjai, továbbalakítási

A továbbhaladás
feltételei
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,
1846

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

lehetőségei.
033/1.9/x0980-06 Néprajz A néprajz és népművészet kutatási területei,
és népművészet
megnyilvánulási formái. Távoli tájak
alapfogalmai
jellegzetes néprajzi anyaga, szokásai, tárgyi
kultúrája. A hiedelemvilág és motívumkincs
összekapcsolódása.

A továbbhaladás
feltételei

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,

Portfólió készítése

Témakörök
Prezentáció szerkesztése
Saját weboldal
szerkesztése
Önéletrajz készítése
Portfólió összeállítása
Önálló kiállítás
információs anyagának az
összeállítása

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 3, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A tanulók képesek legyenek a munkáikból
rendezett, tematikus bemutató anyagot
összeállítani.
A vizsgamunka prezentálásának a kor
színvonalának megfelelő művészi szintű
megvalósítása.
A felsőoktatási felvételihez szükséges
szakmai anyag összeállítása. Saját kiállítási
anyag előkészítése (meghívó, plakát,
prospektus, képfelirat... stb.)

20/ Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/ Tervrajz készítése tárgyról,
20/ Tervrajz elemzése hibakeresés,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy
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A 13. évfolyam végén összefüggő szakmai gyakorlat van: időtartama 90 óra (3hét, napi 6 óra)
A szakmai gyakorlat anyagát a tantestület határozza meg és állítja össze az adott évfolyam
tulajdonságainak, adottságainak a figyelembevételével. A szakmai gyakorlat során lehetőség
nyílik a szakacsoporton belül az egyes szakmák átjárhatóságára, az átjárhatóság szakmai
programját a mindenkori tantestület határozza meg és állítja össze, ellenőrzi.

OSZTÁLYZÁSI KÖVETELMÉNYEK:
Az osztályzatok százalékos arányai az érettségi követelmények százalékos értékeit követik.
jeles:
Jó:
Közepes:
Elégséges:
Elégtelen:

80-100%
60-80%
40-60%
40-20%
20-0%

A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfolió leadása a képző intézmény által megadott
A 3., 7. és 9. vizsgarész megkezdésének feltétele alkalmazott grafikus képgrafikus.
Vizsgamunka készítése, az utolsó évfolyam szorgalmi ideje alatt, szaktanári konzultáció
lehetősége mellett, a képző intézmény javaslatai alapján.
A feladatok meghatározása a szakirányú tanulmányok során nyújtott és elsajátított
ismeretekre épül
A képzési idő alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével.
A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
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A népművészeti minta- és formakincs egy adott területének a feldolgozása a vizsgázó
szakterületéhez közel álló, gyakorlati munka teljesítésével- vizsgán történő bemutatásával
(prezentáció).
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Portfólió készítése, amelyben a tanuló bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai
munkáit (prezentáció).
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
4. feladat 20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1 feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
A tervezői gondolkodásmód bemutatása, a szakmai gyakorlati vizsgamunka
dokumentációjának elkészítése. Terv, vázlat, virtuális3D modell vagy makett készítése az
adott szakmai vizsga feladathoz kapcsolódóan (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
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Időtartama: 15 perc
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0987-06 Számítógépes grafikai programok használata, grafikai, tipográfiai tervezés,
képfeldolgozás
Számítógépes grafikai programok alkalmazása, tipográfiai tervezés, képfeldolgozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógépes grafikai programok alkalmazása, tipográfiai tervezés, képfeldolgozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1030-06 grafikai munka végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Nyomdai előkészítés és kivitelezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1031-06 grafikai illusztrálás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott kiadvány 2 oldalpárjának illusztrációja (prezentáció).
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1032-06 Kiadványok, reklámanyagok tervezése és kivitelezése
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vizsgamunka bemutatása (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A képfeldolgozás technikái, a tipográfia elmélete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1033-06 A nyomtatás előkészítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A nyomtatás technológiai folyamatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1034-06 Egyedi és művészi sokszorosított grafikai lapok készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vizsgamunka bemutatása (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Grafikai technikák, a művészi grafika története
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 211 09 0010 54 01 azonosító számú alkalmazott grafikus megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 25
1. vizsgarész: 5
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 20
6. vizsgarész: 20
Az 54 211 09 0010 54 02 azonosító számú, Képgrafikus megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében.
1.
2.
3.
6.
8.
9.

vizsgarész: 25
vizsgarész: 5
vizsgarész: 10
vizsgarész: 20
vizsgarész: 20
vizsgarész: 20

10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Grafikus
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
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Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Moduláris szakképzés
Helyi tanterv

Általános festő
Szakmaszám: 54 211 08 0010 54 01
Képzési idő: 2 év
Képzés feltétele: Érettségi

1853

HELYI TANTERV
Művészet, közművelődés, kommunikáció. SZAKMACSOPORT
Festő. SZAKMA
OKJ SZÁMA: 54 211 08 0010 54 01
A képzés szabályozásának jogi hátterét az OKM által kiadott központi program tartalmazza.
ÉRVÉNYES:2009. szeptember 01-től
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Festő/Általános festő
szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse
a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő
elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
 A rajzot arányosan felnagyítja
 Átmásolja a mintát a felületre
 Beállítja a világítást ellenőrzi a fényeket
 Egyeztet a megbízóval megrendelővel
 Előkészíti a hordozófelületet
 Enyves alapot készít
 Feladatait egyéni kreatív módon közelíti meg
 Fixálja lakkozza vagy konzerválja a képet
 Folyamatosan bővíti szakmai művészeti ismereteit
 Forrásanyagot információt gyűjt a munkához
 Freskótechnikát alkalmaz
 Információs és adminisztratív tevékenységeihez számítógépet használ
 Kazein alapot készít
 Keretre feszíti a vásznat
 Kialakítja karbantartja portfólióját
 Kialakítja vevőkörét- piacot kutat megrendelőt megbízót keres
 Költségkalkulációt készít
 Megkomponálja a képet megválasztja a képkivágást
 Megtervezi kialakítja fejleszti szakmai eszközhátterét
 Mészalapot készít
 Munka- tűz- környezet- baleset- és egészségvédelmi előírásokat betart
 Munkafolyamatot tervez időbeni ütemezést készít
 Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat
 Műanyag diszperziós alapot készít
 Olajfestéshez készít tanulmányokat, vázlatokat
 Olajfestményt készít
 Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
 Pályázatokon indul
 Paszpartúrázza installálja a képet
 Pasztellképet készít
 Pasztelltechnikákhoz készít tanulmányokat, vázlatokat
 Sablont alkalmaz
 Szekko-technikát alkalmaz
 Sgrafitto-technikát alkalmaz
 Színmintát készít
 Szükség szerint egyeztet a megbízóval társtervezővel
 Technikai- és anyagkísérleteket végez
 Temperafestéshez készít tanulmányokat, vázlatokat
 Temperafestményt készít
 Tervet vázlatot makettet készít vagy koncepciót alakít ki
 Tojástempera-festéshez készít tanulmányokat, vázlatokat
 Tojástempera-festményt készít
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Vásznat, fatáblát, fémlapot és papírlapot a technikának megfelelően alapoz

Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:
”A” típusú ismeret:











A falfestészet története alkotói az őskortól napjainkig
A falfestészeti technikák anyagai eszközei
A festészeti stílusok kronológiája stiláris meghatározása
A képkomponálás szabályai a különböző képi elemek felületképző lehetőségei
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai menete
A rajzolás és festés mestersége különböző technikái
A táblaképfestészet története alkotói az ókortól napjainkig
A táblaképfestészeti technikák anyagai eszközei
Motívumkeresés gyűjtőmunka tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Olajtechnikák tempera- és pasztellképek festése

”B” típusú ismeret:




























A fény-árnyék viszony megjelenítése kontraszthatások- a tónusképzés lehetőségei
A finanszírozás lehetőségei
A költségvetés- költségterv alapelemei
A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai
A különféle formák - térformák emberi test stb. - kifejező kapcsolatai
A műalkotások önálló értelmezési módjai az ismeretek kreatív alkalmazási
adaptációs lehetőségei (kor- stílus-meghatározás műleírás műelemzés)
A művészettörténet stíluskorszakainak és legújabb irányzatainak sajátosságai az
egyes időszakok szellemiségébe ágyazottan
A piackutatás és marketing alapjai
A szerzői joghoz kapcsolódó szabályok
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva axonometria Mongerendszer)
A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai
A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
A vászon keretre feszítése alapozása a megfelelő technika számára
Az elkészült munkák kiállításra való előkészítése
Az emberi test felépítése anatómiai szerkezete arányai mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
Az időszaki kiállítások anyagai alkotóik
Az információgyűjtés menete formái
Az olajos és a vizes bázisú festékek fajtái tulajdonságai
Bonyolult természeti formák növények és állatok megjelenítése azok felépítése
arányai mozgásai
Dombormű szobor és plasztika készítési folyamata
Egyéb hordozók: papír fatábla fémlapok alapozása a megfelelő technika számára
Egyszerű geometrikusformák és térelemek megjelenítése
Falfelületek hordozóanyagok tulajdonságai
Falfestészeti technikák mintarajzainak tervezése átvitele a felületre
1856



















Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak térbeli
ábrázolása
Freskó szekko sgrafitto festése
Installálás állagmegóvás
Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások
Jelentős alkotók stílusjegyei az adott kor viszonyában
Konkrét feladat önálló térbeni elképzelése rekonstruálása
Különböző kompozíciók alkotása montázs kollázs kevert és egyedi technikák
alkalmazása
Különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében elvontabb ábrázolási módok
használata
Mozaiktechnikák anyagai eszközei
Munkavédelmi előírások
Táblaképfestészeti technikák hordozóinak előkészítése
Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára belső látására támaszkodva kreatív
tervek készítése
Tárgyak növényi és állati formák emberi figura portré mintázása
Technikai-technológiai alapismeretek
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése összeállítása
Tűzzománctechnikák anyagai eszközei
Vizuális jelek szimbólumok egyértelmű következetes használata (pl. magyarázó
közlő rajzon)

”C” típusú ismeret:

























A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok megválasztása és kreatív
használata
A felületi fakturális hatások a festészetben ezek technikai megoldásai
A figuralitás és a non figuralitás kifejezési lehetőségei
A forma és a funkció összhangjának megjelenése a festészetben
A különböző gesztus- és jelrendszerek alkalmazása a festészetben
A különböző vállalkozási formák jellemzői
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák átlényegítés
absztrakció
A leggyakrabban használt betűtípusok
A magyar népművészet
A munka ütemezésének módja- a technológia által meghatározott határidők
A munkaszerződések megkötésére felbontására vonatkozó előírások szabályok
A műterem műhelyfelszerelés kialakításának szempontjai
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A szerves és szervetlen pigmentek töltőanyagok fajtái tulajdonságai
A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok előírások
A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői
A XX. század experimentális törekvései jelentős alkotói
Alapanyagok ismerete beszerzési források
Az ásványi eredetű pigmentek kötőanyagok fajtái tulajdonságai
Az egyén a közösség és a kultúra viszonya
Az üzleti élet protokoll szabályai
Az üzleti terv tartalma felépítése
Egészség- és balesetvédelmi előírások
Építészettörténeti és műemlékvédelmi alapismeretek
1857














Experimentális technikák (kollázs montázs dekollázs) alkalmazása
Fontos hazai műemlékek műgyűjtemények anyaga az egyetemes művészettörténet
emlékanyagának lelőhelyei
Fotómechanikus eljárások alkalmazása fotó számítógépes nyomat felhasználása
Kémiai alapfogalmak ásványtani alapismeretek
Környezet- és tárgykultúra és azok változása
Környezetvédelmi előírások
Megrendelői igények társművészetek
Mozaiktechnikák kivitelezése
Pénzügyi munkajogi szabályok
Színes (ólomkeretes) üvegablak elkészítése
Tipográfiai alapszabályok
Tűzzománctechnikák kivitelezése

”D” típusú ismeret:



Dokumentáció és adminisztráció
A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok
mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és
kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az
alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni.

A szakmai készségek szintenként:
”5”-s szintűek:








Egyéb murális technikák (tűzzománc, üvegablak, mozaik, márványozás, patinázás)
eszközei anyagai
Falfestészeti eszközök anyagok
Komplex jelzésrendszerek
Különböző térstruktúrákat megjelenítő rajz készítése
Munkavédelmi jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Táblaképfestészeti anyagok eszközök

”4”-s szintűek:










Figurális és nonfiguratív rajz készítése
Figurális és nonfiguratív rajz olvasása értelmezése
Kézírás
Különböző térstruktúrákat megjelenítő rajz olvasása értelmezése
Mitológiai vallási jelképek értelmezése
Néprajzi jelképek értelmezése
Szakrajz készítése
Szakrajz olvasása értelmezése
Térérzékelés

”3”-s szintűek:





Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Információforrások kezelése
1858





Műszaki rajz készítése
Műszaki rajz olvasása értelmezése
Olvasott szakmai szöveg megértése

”2”-s szintűek:












ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. operációs rendszerek
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. szövegszerkesztés
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. táblázatkezelés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 6. m. prezentáció
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. információ és kommunikáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:
Személyes kompetenciák:




















Állóképesség
Döntésképesség
Elhivatottság
Elkötelezettség
Erős fizikum
Fejlődőképesség
Igyekezet
Kézügyesség
Látás
Megbízhatóság
Önállóság
Önfejlesztés
Pontosság
Precizitás
Rugalmasság
Stabil kéztartás
Szorgalom
Tapintás
Térlátás

Társas kompetenciák:









Adekvát metakommunikációs készség
Empatikus készség
Interperszonális rugalmasság
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményező készség
Kommunikációs rugalmasság
Kompromisszum készség
1859










Konfliktusmegoldó készség
Konszenzus készség
Közérthetőség
Meggyőző készség
Motiválhatóság
Prezentációs készség
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság

Módszerkompetenciák:



























A környezet tisztán tartása
Absztrakt gondolkodás
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Emlékező képesség
Eredményorientáltság
Értékelés
Figyelemösszpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibaelhárítás
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kreativitás
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés képessége
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Ötletgazdagság
Probléma feltárás
Problémaelemzés
Problémamegoldás
Tervezés
Tervezési készség
Új ötletek, megoldások kipróbálása

1860

Portfólió készítés
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 3, Gyakorlati óraszám: 0
Témakörök

Prezentáció szerkesztése
Saját weboldal
szerkesztése
Önéletrajz készítése
Portfólió összeállítása
Önálló kiállítás
információs anyagának az
összeállítása

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A tanulók képesek legyenek a munkáikból
rendezett, tematikus bemutató anyagot
összeállítani.
A vizsgamunka prezentálásának a kor
színvonalának megfelelő művészi szintű
megvalósítása.
A felsőoktatási felvételihez szükséges
szakmai anyag összeállítása. Saját kiállítási
anyag előkészítése (meghívó, plakát,
prospektus, képfelirat... stb.)

20/ Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/ Tervrajz készítése tárgyról,
20/ Tervrajz elemzése hibakeresés,

A továbbhaladás feltételei

Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy

Szakmai gyakorlat
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 12

Témakörök
042/2.4/1016-06 A
pasztelltechnika

042/2.3/1016-06 A
temperafestés technikája

Tartalmak
A pasztellkép kivitelezése az előkészített
felületen. A különböző típusú
hordozófelületeknek megfelelő rajzolási,
felhordási technika alkalmazása A felület
állagának és a pigmentek kémiai
összetevőinek figyelembevétele. A
színkészlet kialakítása a pasztelltechnikában.
Vegyes technikák alkalmazása
A temperafestészeti munkák kivitelezése az
előkészített felületen. A különböző típusú
hordozó felületeknek megfelelő festési

Tanulói tevékenységformák
20/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
80/Műveletek gyakorlása,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy

20/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
80/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy
1861

Témakörök

Tartalmak

technika alkalmazása. A festék felhordásának
módjai. A felület, a festék állagának és
kémiai összetevőinek figyelembevétele. A
gyorsabban és a lassabban megkötő
festéktípusok alkalmazása. A kolorit
(”paletta”) kialakítása a tempera technikában
042/2.1/1016-06
Falfestészeti, illetve egyéb murális munkák
Falfestészeti technikák
kivitelezése az előkészített felületen. A
különböző hordozó felületek megmunkálása,
a festék felhordásának módjai. A felület és a
festék állagának, és kémiai összetevőinek
figyelembevétele
042/2.5/1016-06 Kísérleti Frottázs, montázs, assamblage. Vegyes
és egyéb technikák
technikák alkalmazása. Az általánostól eltérő
anyagok, eszközök, tárgyak beépítése, illetve
használata. Technikai médiumok, eszközök
használata (fotó, videó, szkenner,
fénymásoló, projector, digitális eszközök)
042/3.1/1016-06
Az elkészített munka anyagának megfelelő
Konzerválás installálás
konzerválási eljárások ismerete. Tárolás,
állagmegóvás
csomagolás, szállítás követelményei.
Installálási, kiállításrendezési alapismeretek
042/2.2/1016-06
Olajfestés technikája

Olajfestészeti munkák kivitelezése az
előkészített felületen. A különböző típusú
hordozófelületeknek megfelelő festési
technika alkalmazása. A festék felhordásának
módjai. A felület, a festék állagának és
kémiai összetevőinek figyelembevétele. A
gyorsabban és a lassabban megkötő

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

20/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
80/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy

20/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
80/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy

20/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
60/Műveletek gyakorlása,
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
80/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy

1862

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

festéktípusok alkalmazása. A kolorit
(”paletta”) kialakítása
Szakmai elmélet
Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 3, Gyakorlati óraszám: 0

Témakörök
042/1.2/1016-06 A
hordozó felület
előkészítése
042/1.1/1016-06
Anyagismeret

042/4.3/1016-06
Festészettechnika

042/4.1/1016-06
Festészettörténeti és
stiláris ismeretek
042/4.2/1016-06
Festészettörténeti és
stiláris ismeretek a XX.
században

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Különböző hordozófelületek előkészítésének 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
módja. Az alkalmazott hordozó felület
50/Hallott szöveg feladattal vezetett
- szóbeli számonkérés
célnak, funkciónak, és a rá kerülő festéknek feldolgozása,
- gyakorlati
megfelelő kialakítása
érdemjegy
Az általános festési munka közben
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
alkalmazott anyagok elméleti ismerete.
70/Olvasott szöveg feladattal vezetett
- szóbeli számonkérés
Hordozó felületek alapozó anyagok,
feldolgozása,
- gyakorlati
pigmentek, festőanyagok és szerszámok
érdemjegy
ismerete
A festészettechnika alapjai. Pigmentek,
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
festőszerek, adalékanyagok. A felhasznált
20/Olvasott szöveg feladattal vezetett
- szóbeli számonkérés
anyagok kémiai és fizikai tulajdonságai a
feldolgozása,
- gyakorlati
hordozótól az alapozáson és a kivitelezésen 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, érdemjegy
keresztül az állagmegóvásig
Különböző festési technikák története. Nagy 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
festőegyéniségek technikájának
50/Hallott szöveg feladattal vezetett
- szóbeli számonkérés
tanulmányozása. Festészeti kor- és stílus
feldolgozása,
- gyakorlati
meghatározás
érdemjegy
Különböző festési technikák története. Nagy 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
XX. századi festőegyéniségek technikájának 50/Hallott szöveg feladattal vezetett
- szóbeli számonkérés
tanulmányozása. Festészeti kor- és
feldolgozása,
- gyakorlati
stílusmeghatározás
érdemjegy
1863

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

042/1.3/1016-06
Mintarajz utáni festés
előkészítése

Mintarajz készítése vagy készen kapott
mintarajz tanulmányozása, a megfelelő
technikához szükséges előkészületek
módozatai. Falfestészeti, illetve egyéb
murális technikák előkészületi technológiája.
A kivitelezési célnak megfelelő
festőtechnikai eszközök kiválasztása,
előkészítése
042/1.4/1016-06
A festői munka kivitelezéséhez szükséges
Tanulmány vázlatkészítés vázlatozás, előrajzolás, másolás technikái
általános ismeretei

20/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Minta rajz értelmezése,
60/Műveletek gyakorlása,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- gyakorlati
érdemjegy

50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
50/Hallott szöveg feladattal vezetett
- szóbeli számonkérés
feldolgozása,
- gyakorlati
érdemjegy

Szakmai tervezés I, II
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

048/1.2/0982-06 A
tervezési munka fázisai

A kiadott tervezési feladatok után a
tervvázlatok, azok variációinak elkészíttetése,
a tervezés munkamódszereinek elsajátíttatása.
A tipográfiai ismeretek alkalmazása

20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Tervrajz készítése tárgyról,
20/Tervrajz elemzése hibakeresés,

048/1.1/0982-06 A
tervezői szemlélet és
problémamegoldás

A tervezés metodikájának megismertetése,
önálló véleményalkotásra, esztétikai és
szakmai feladatok igényes megoldására
alkalmas gondolkodásmód kialakítása

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
20/Elemzés készítése tapasztalatokról,
50/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

1864

Gazdasági ismeretek
Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

048/1.1/0981-06 A
technikai környezet a
munkafeltételek ismerete.
A vállalkozásokat vagy a
közvetlen munkaterületet
érintő baleset- munkatűz- és környezetvédelmi
előírások
048/1.2/0981-06 Önálló
alkotótevékenység vagy
alkalmazotti munka
szervezése gazdasági
háttere

A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások
célja, szabályozási rendszere, hatósági
felügyelete, a biztonságos munkavégzés
feltételei. A kor technikai szintjének
megfelelő munkakörülmények kialakítása.
Tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok
alkalmazása

40/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Információk önálló rendszerezése,

A vállalkozások tervezése, ütemezése,
pénzforgalmi szabályai. Üzleti tervezés és
marketing. Adatszolgáltatás számítógépes
programokon keresztül

048/1.3/0981-06 Önálló
alkotótevékenység vagy
alkalmazotti munka
szervezése jogi háttere

Állampolgári ismeretek - a vállalkozási és
alkalmazotti környezethez kapcsolódó jogi
ismeretek - munkajog, szerzői jog,
szerződések, alapvető államigazgatási
szabályok. A törvényi szabályozás szerinti
nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok

40/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- gyakorlat érdemjegy
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
25/Információk önálló rendszerezése,
5/Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre,
50/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- gyakorlat érdemjegy
45/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
5/Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre,
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Rajzolás-festés I,II
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 6

Témakörök

Tartalmak

048/1.14/0980-06 A
A rajzolás és festés kifejezési lehetőségeinek
rajzolás és festés tecnikai vizsgálata. A különböző jel- és
és kifejezési lehetőségei gesztusrendszerek megismerése, a rajz- és
festéstechnikai eszközök használata
048/1.13/0980-06
Összetett rajzi feladatok

10/Szabadkézi rajz értelmezése,
60/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
30/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

Ornamentális és figurális ábrázolás. Portré és 10/Szabadkézi rajz értelmezése,
akt
80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
10/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A fejlett és kiművelt vizuális szemlélet
kialakítása érdekében önálló ábrázolási
gyakorlatok sora. Egyszerű geometrikus
tárgyak rajza, a perspektíva szabályainak
alkalmazása
048/1.12/0980-06
A kompozíció, vonal- és tónusértékek
Szabadkézi rajzolás és
vizsgálata. A színkeverés alapjai. Csendélet,
festés szabályai
drapéria, portrérajzolás és festés
048/1.15/0980-06 Térbeli Térbeli formák, arányok, tömegek
megjelenítés
tanulmányozása természeti képződmények,
emberi figurák, portrék megmintázásán
keresztül. Modellek, papírplasztikákká
készítése
048/1.11/0980-06
Szabadkézi rajzolás és
festés alapjai

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

20/Szabadkézi rajz értelmezése,
80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

10/Szabadkézi rajz értelmezése,
90/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

20/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Geometriai ábrázolásmódú rajz készítés
tárgyról,
50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy
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Ábrázoló geometria
Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0

Témakörök
048/1.17/0980-06
Térábrázolási rendszerek

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

Ábrázoló geometriai ismeretek, szerkesztési
eljárások elsajátíttatása. A különféle
térábrázolási módok megismertetése

048/1.18/0980-06 Térbeli Térbeli formák, arányok, tömegek
szerkesztési feladatok
tanulmányozása természeti képződmények,
emberi figurák, portrék megmintázásán
keresztül. Modellek, papírplasztikákká
készítése

50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Információk önálló rendszerezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Információk önálló rendszerezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

Betűrajz
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 2,

Témakörök
048/1.16/0980-06
Betűrajz-tipográfia

Tartalmak
Az írott kommunikáció elemei, a betűk
kialakulása. A betűformák koronkénti
változása a kézírástól a nyomtatott betűig.
Betűtípusok, betűtervezők. A tipográfia
szabályai. Manuális és számítógépes
programmal készített szövegek, feliratok
tervezése, készítése a stiláris érzékenység, a
tipográfia alapjainak elsajátítása céljából

Tanulói tevékenységformák
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Információk önálló rendszerezése,
10/Betűrajz elemzése hibakeresés,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- gyakorlati
érdemjegy

1867

Esztétika
Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
048/1.8/0980-06 Hazai és A legjelentősebb budapesti és vidéki
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
külföldi műgyűjtemények múzeumok anyagai. A legnagyobb külföldi 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
múzeumok gyűjteményei
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- önállóan készített
prezentáció, kritika
értékelése
042/1.7/0980-06
Klasszikus alkotók, klasszikus alkotások
20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
Klasszikus és kortárs
kiemelése. Botticellitől Michelangelo-ig.
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
alkotók életművek
Caravaggio, Rembrandt és Goya festményei. 40/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
kiemelése
Monet, Cesanne, Gauguin. Matisse, Picasso, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- önállóan készített
Csontváry, Dali. A legújabb törekvések
10/Leírás készítése,
prezentáció, kritika
képviselői a nemzetközi és hazai
értékelése
művészetben
Művészettörténet
Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0

Témakörök
033/1.5/x0980-06 A
modern művészet

Tartalmak
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. Avantgárd
törekvések a XX.század művészetében.
Fauvizmus és expresszionizmus. Kubizmus,
futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus.
Magyar művészeti csoportok. Az absztrakt

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
40/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,
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Témakörök

033/1.2/x0980-06 A
művészettörténet
korszakai- a román stílus
és a gótika

033/1.3/x0980-06 A
reneszánsz és a barokk
művészete

033/1.4/x0980-06 A
XVIII-XIX. század
művészeti irányzatai

Tartalmak
művészet a konstruktivizmustól a
gesztusfestészetig. A XX. század második
felének művészeti törekvései. A posztmodern
művészet.
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. Ókeresztény
és bizánci művészet. Az iszlám világa. Kopt
művészet. A népvándorlás kora. Román kori
építészet és szobrászat. A gótika elterjedése.
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeum látogatásokon keresztül. A korai
reneszánsz művészet Itáliában. A reneszánsz
Magyarországon. Az érett reneszánsz
építészeti, szobrászati és festészeti emlékei
Itáliában. Németalföld festészete a XV.-XVI.
században. A manierizmus. A barokk
építészet elterjedése. Holland, flamand és
spanyol festészet a XVII. században.
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül.
Klasszicizmus és romantika. Historizmus és
eklektika. Realista festészet. Plein air
festészet, az impresszionizmus megjelenése.
Posztimpresszionizmus, szimbolizmus és

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

1869

Témakörök

048/1.6/0980-06
Műalkotások elemzése
033/1.1/x0980-06
Művészettörténet a
kezdetektől az ókorig

Tartalmak
szecesszió. A nagybányai festészet.
A meghatározó művészeti értékek
felismerése, kreatív egyéni feldolgozása,
felhasználása
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. Az
ősművészet leletei. A bronzkor tárgyai.
Egyiptom és Mezopotámia. A krétai és
mükénéi kultúra. Az ókori görög, etruszk és
római művészet korszakai és jellemzői.
Pannónia emlékei.

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

50/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
30/Információk önálló rendszerezése,
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

Néprajz
Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0

Témakörök
048/1.10/0980-06 A
magyar népművészet

048/1.9/0980-06 Néprajz
és népművészet
alapfogalmai

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
A magyar népművészet tárgyi emlékeinek
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
feldolgozásán keresztül, a népi kultúra,
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
tájegységekre jellemző vonásainak
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
megismertetése, a motívumkincs feldolgozási 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
módjai, továbbalakítási lehetőségei
20/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
A néprajz és A népművészet kutatási
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
területei, megnyilvánulási formái. Távoli
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
tájak jellegzetes néprajzi anyaga, szokásai,
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
tárgyi kultúrája. A hiedelemvilág és
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
motívumkincs összekapcsolódása
20/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
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A 13. évfolyam végén összefüggő szakmai gyakorlat van: időtartama 90 óra (3hét, napi 6 óra)
A szakmai gyakorlat anyagát a tantestület határozza meg és állítja össze az adott évfolyam
tulajdonságainak, adottságainak a figyelembevételével. A szakmai gyakorlat során lehetőség
nyílik a szakacsoporton belül az egyes szakmák átjárhatóságára, az átjárhatóság szakmai
programját a mindenkori tantestület határozza meg és állítja össze, ellenőrzi.

OSZTÁLYZÁSI KÖVETELMÉNYEK:
Az osztályzatok százalékos arányai az érettségi követelmények százalékos értékeit követik.
jeles:
80-100%
Jó:
60-80%
Közepes: 40-60%
Elégséges: 40-20%
Elégtelen: 20-0%

A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A 3., 4. és 5. vizsgarész megkezdésének feltétele általános és díszítőfestő vizsgamunka
készítése, a képző intézmény javaslatai alapján, a képzés utolsó 4 hónapjában
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték_ a modulzáró vizsga
eredményes letételével
Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfolió leadása a képző intézmény által megadott
határidőre
A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A népművészeti minta- és formakincs egy adott területének feldolgozása a vizsgázó
szakterületéhez közel álló, gyakorlati munka teljesítésével - vizsgán
Történő bemutatásával (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Portfolió elkészítése, amelyben a tanuló bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai
munkáit (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
4. feladat 20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A tervezői gondolkodásmód bemutatása, a szakmai gyakorlati vizsgamunka
dokumentációjának elkészítése. Terv, vázlat, virtuális 3D modell vagy makett készítése az
adott szakmai vizsga feladathoz kapcsolódóan (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc

1872

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1016-06 Festés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vizsgamunka bemutatása (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Festészeti technikák
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A festészet története, korszakai és meghatározó alkotói
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1017-06 Díszítőfestés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vizsgamunka bemutatása (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Táblakép-festészeti és murális festészeti technikák
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő30 perc, válaszadási idő 15 perc)
1873

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A festészet domináns stíluskorszakai, stílusjegyei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 211 08 0010 54 01 azonosító számú, Általános festő megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 15
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 70
Az 54 211 08 0010 54 02 azonosító számú, Díszítőfestő megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
5. vizsgarész: 15
1. vizsgarész: 5
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 30
4. vizsgarész: 40
6. Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Festő szakképesítés
képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint
kell eljárni.
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
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Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Moduláris szakképzés
Helyi tanterv

Díszlet és jelmeztervező
Szakmaszám: 54 211 05 0000 00 00
Képzési idő: 2 év
Képzés feltétele: Érettségi
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HELYI TANTERV
Művészet, közművelődés, kommunikáció..SZAKMACSOPORT
Díszlet- és jelmeztervező asszisztens..SZAKMA
OKJ SZÁMA: 54 211 05 0000 00 00
A képzés szabályozásának jogi hátterét az OKM által kiadott központi program tartalmazza.
ÉRVÉNYES: 2009. szeptember 1-től
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Díszlet- és
jelmeztervező asszisztens/Díszlet- és jelmeztervező asszisztens szakma gyakorlása során
szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a
központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán
keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
 A rendezői koncepcióhoz alkalmazkodó épített színpadteret készít
 Alkalmazkodik a színpadi gyors változásokhoz
 Állandó kapcsolatot tart a közvetlen munkatársakkal az előadások folyamán
 Anyagbeszerzést végez anyagmintákat gyűjt
 Anyagfelület-kikészítési és-rögzítési technikákat alkalmaz
 Anyagfestési eljárásokat alkalmaz
 Beszerzi a fogyó kellékeket jelmez kiegészítőket
 Egyeztet a megbízóval megrendelővel
 Feladatait egyéni kreatív módon közelíti meg
 Feladatokat lát el az első összpróbán
 Figyelembe veszi a színpad biztonsági előírásait
 Folyamatos kapcsolatot tart a műhelyekkel munkatársakkal
 Folyamatosan bővíti szakmai művészeti ismereteit
 Folyamatosan ellenőrzi a díszletelemek állapotát
 Folyamatosan ellenőrzi a jelmezek kellékek állapotát
 Forrásanyagot információt gyűjt a munkához
 Információs és adminisztratív tevékenységeihez számítógépet használ
 Javításokat végez végeztet
 Jegyzeteket készít az első díszletpróbán
 Jegyzeteket készít az első öltözéses próbán
 Kellékeket kiegészítőket készít
 Kellékezői munkát lát el
 Kialakítja, karbantartja portfólióját
 Kialakítja, vevőkörét- piacot kutat megrendelőt megbízót keres
 Kisebb díszletelemeket javít, változtat, pótol
 Kiválasztja az alapanyagokat
 Kor- és stílus azonos szöveghű díszleteket készít
 Korhű és stílus azonos öltözékeket készít
 Költségkalkulációt készít
 Különféle látványtechnikákat alkalmaz
 Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét
 Munka- tűz- környezet- baleset- és egészségvédelmi előírásokat betart
 Munkafolyamatot tervez időbeni ütemezést készít
 Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat
 Öltözékeket kellékeket díszít
 Öltözékeket kellékeket javít
 Öltöztetői munkát lát el
 Önállóan értelmezi meghatározza a feladatot
 Pályázatokon indul
 Részt vesz a jelmezek szabászati munkálataiban
 Részt vesz a kivitelezés folyamatában
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Részt vesz a színpadi próbákon
Részt vesz a színpadtechnika kialakításában
Részt vesz a világítástechnika kiépítésében
Színpadi mozgáshoz alkalmas öltözékeket készít
Szükség szerint egyeztet a megbízóval társtervezővel
Szükséges változtatásokat tesz a jegyzetek alapján
Technikai- és anyagkísérleteket végez
Technikai ismereteit alkalmazza
Tervet vázlatot makettet készít vagy koncepciót alakít ki
Utómunkálatokat végez

Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:
”A” típusú ismeret:



























A díszletműhelyek kivitelező munkálatainak követése bedolgozás egyes
munkafázisokba
A képkomponálás szabályai a különböző képi elemek felületképző lehetőségei
A kivitelezéshez adott időtartam és időbeosztás figyelembevétele a próba
folyamathoz alkalmazkodva
A mű elhelyezése a művészettörténet drámatörténet adott stíluskorszakában
A mű megvalósításához szükséges költségtényezők
A művet megjelenítő társművészek karakterének adottságainak meghatározó
szerepe
A próbafolyamat figyelemmel kísérése a térre és az öltözékre tett utalások
változások figyelembevétele érdekében
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai menete
A rajzolás és festés mestersége különböző technikái
A szabásműhelyek kivitelező munkálataiban való részvétel (anyagfestés szabásvarrás applikálás) ruhapróbákon való részvétel
A színházhoz tartozó külső műhelyekkel történő kapcsolatfelvétel
A színpadi összpróbán az utolsó változások simítások eldöntése
A viselettörténet korszakai a környezetkultúra és tárgytörténeti vonatkozások
kapcsolata a művel
Alkalmazkodás a rendező és a színészek korrekciós igényeihez
Az adott műben megjelenő ország kultúrájának néprajzi vonatkozásai
Az alapanyag beszerzés munkamenetének egyeztetése a különböző műhelyekkel
Az alapanyagok beszerzése- az anyagminták alapján- a tervezővel beszerzőkkel
együttműködve
Díszletállító próba lebonyolítása a társalkotókkal közösen
Jelmezpróba lebonyolítása a társalkotókkal közösen
Kelléklista összeírása egyeztetése a kellékezővel
Kész öltözékek öltözékelemek díszítéshez alapanyagok beszerzése
Korhű jelmez- és kosztümtervek grafikai szintű rajzanyaga tervdokumentáció
Motívumkeresés gyűjtőmunka tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Próbaszínpad felállíttatása a próbafolyamat lebonyolításához próbaruhák
beszerzése a színészek számára
Részlet- és szabászati rajzok elkészítése a varrodák számára
Részletes műleírás és árkalkuláció elkészítése a műhelyek és társalkotók számára
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Részletrajzok elkészítése műszaki rajz formájában a díszlet kivitelező műhelyek
számára
Színes látványrajzok készítése az egyes változások megjelenítésének lehetőségei
Színpadi világítás alkalmazása a mű folyamatába illesztve az adott
világítástechnikai lehetőségek ismeretében
Színvázlatok makettek műszaki rajzok léptékarányos elkészítésének módjai
Tervek bemutatása az olvasópróbán a tervelfogadó próba keretében a
társművészeknek
Vázlattervek színtervek variációk készítésének módjai
Világításpróba lebonyolítása a társalkotókkal közösen

”B” típusú ismeret:
































A fény-árnyék viszony megjelenítése kontraszthatások- a tónusképzés lehetőségei
A finanszírozás lehetőségei
A források hatása a vizuális összkép kialakítására.
A költségvetés- költségterv alapelemei
A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai
A különféle formák - térformák emberi test stb. - kifejező kapcsolatai
A műalkotások önálló értelmezési módjai az ismeretek kreatív alkalmazási
adaptációs lehetőségei (kor- stílus-meghatározás műleírás műelemzés)
A művészettörténet stíluskorszakainak és legújabb irányzatainak sajátosságai az
egyes időszakok szellemiségébe ágyazottan
A piackutatás és marketing alapjai
A szerzői joghoz kapcsolódó szabályok
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
A színpadképben megjelenő színes és plasztikai hatásrajzok elkészítésének módjai
A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva axonometria Mongerendszer)
A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai
A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
Anyag- és színminták beszerzése a tervrajzokhoz kapcsolódva
Az adott drámai mű megismerése stílusának felismerése mondanivalójának
törekvései
Az elkészült munkák kiállításra való előkészítése
Az emberi test felépítése anatómiai szerkezete arányai mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
Az időszaki kiállítások anyagai alkotóik
Az információgyűjtés menete formái
Bonyolult természeti formák növények és állatok megjelenítése azok felépítése
arányai mozgásai
Dombormű szobor és plasztika készítési folyamata
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Együttműködés előkészítése az anyagbeszerzővel kivitelezővel
Formák térszerkezeti sajátosságainak statikai-dinamikai viszonyainak térbeli
ábrázolása
Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások
Kész bútorok díszletelemek kellékek beszerzése
Konkrét feladat önálló térbeni elképzelése rekonstruálása
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Különböző kompozíciók alkotása montázs kollázs kevert és egyedi technikák
alkalmazása
Különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében elvontabb ábrázolási módok
használata
Munkavédelmi előírások
Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára belső látására támaszkodva kreatív
tervek készítése
Tárgyak növényi és állati formák emberi figura portré mintázása
Technikai-technológiai alapismeretek
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése összeállítása
Vizuális jelek szimbólumok egyértelmű következetes használata (pl. magyarázó
közlő rajzon)

”C” típusú ismeret:

























A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok megválasztása és kreatív
használata
A forrásanyag gyűjtéséhez szükséges lelőhelyek
A különböző vállalkozási formák jellemzői
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák átlényegítés
absztrakció
A leggyakrabban használt betűtípusok
A magyar népművészet
A munka ütemezésének módja- a technológia által meghatározott határidők
A munkaszerződések megkötésére felbontására vonatkozó előírások szabályok
A mű színháztörténetben elfoglalt szerepe előzményei története
A műterem műhelyfelszerelés kialakításának szempontjai
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok előírások
A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői
Alapanyagok ismerete beszerzési források
Az egyén a közösség és a kultúra viszonya
Az üzleti élet protokoll szabályai
Az üzleti terv tartalma felépítése
Egészség- és balesetvédelmi előírások
Fontos hazai műemlékek műgyűjtemények anyaga az egyetemes művészettörténet
emlékanyagának lelőhelyei
Környezet- és tárgykultúra és azok változása
Környezetvédelmi előírások
Megrendelői igények társművészetek
Pénzügyi munkajogi szabályok
Tipográfiai alapszabályok

”D” típusú ismeret:



Dokumentáció és adminisztráció
A szakmai képzes során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok
mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és
kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejleszési követelményként az
alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni.
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A szakmai készségek szintenként:
”5”-s szintűek:









Információforrások kezelése
Komplex jelzésrendszerek
Részletrajzok készítése
Részletrajzok olvasása értelmezése műszaki rajz formájában
Szabadkézi rajzolás
Szín-és plasztikai hatásrajzok készítése
Világítási jelképek értelmezése
Világítástechnikai jelképek értelmezése

”4”-s szintűek:











Kézírás
Mitológiai vallási jelképek értelmezése
Néprajzi jelképek értelmezése
Részlet és szabászati rajzok készítése
Részlet és szabászati rajzok olvasása értelmezése
Szakrajz készítése
Szakrajz olvasása értelmezése
Szín- és plasztikai hatásrajzok olvasása értelmezése
Színes látványrajzok készítése
Színes látványrajzok olvasása értelmezése

”3”-s szintűek:








Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Információforrások kezelése
Műszaki rajz készítése
Műszaki rajz olvasása értelmezése
Olvasott szakmai szöveg megértése

”2”-s szintűek:







ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:
Személyes kompetenciák:






Állóképesség
Döntésképesség
Elhivatottság
Elkötelezettség
Érzelmi stabilitás
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Fejlődőképesség
Felelősségtudat
Igyekezet
Kézügyesség
Kiegyensúlyozottság
Kitartás
Kockázatvállalás
Látás
Megbízhatóság
Mennyiségérzék
Mozgáskoordináció
Önállóság
Önfegyelem
Önfejlesztés
Pontosság
Precizitás
Rugalmasság
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Szorgalom
Tapintás
Térbeli tájékozódás
Térlátás
Testi erő
Testi ügyesség
Türelem
Tűrőképesség

Társas kompetenciák:






















Adekvát metakommunikációs készség
Empatikus készség
Engedékenység
Fogalmazó készség
Határozottság
Interperszonális rugalmasság
Irányíthatóság
Irányító készség
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményező készség
Kommunikációs rugalmasság
Kompromisszum készség
Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzus készség
Közérthetőség
Meggyőző készség
Motiválhatóság
Motiváló készség
Nyelvhelyesség
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Prezentációs készség
Segítőkészség
Tolerancia
Tömör fogalmazás készsége
Udvariasság
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:


































A környezet tisztán tartása
Általános tanulóképesség
Áttekintő képesség
Elővigyázatosság
Emlékező képesség
Eredményorientáltság
Értékelés
Felfogó képesség
Figyelemmegosztás
Figyelemösszpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Körültekintés
Következtetési képesség
Kreativitás
Kritikus gondolkodás
Lényegfelismerés képessége
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Ötletgazdagság
Probléma feltárás
Problémaelemzés
Problémamegoldás
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerezőképesség
Tervezési készség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
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Portfólió készítés

Témakörök
Prezentáció szerkesztése
Saját weboldal
szerkesztése
Önéletrajz készítése
Portfólió összeállítása
Önálló kiállítás
információs anyagának az
összeállítása

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A tanulók képesek legyenek a munkáikból
rendezett, tematikus bemutató anyagot
összeállítani.
A vizsgamunka prezentálásának a kor
színvonalának megfelelő művészi szintű
megvalósítása.
A felsőoktatási felvételihez szükséges
szakmai anyag összeállítása. Saját kiállítási
anyag előkészítése (meghívó, plakát,
prospektus, képfelirat... stb.)

20/ Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/ Tervrajz készítése tárgyról,
20/ Tervrajz elemzése hibakeresés,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy

Szakmai gyakorlat

Témakörök
038/1.14/0993-06 A
díszlet- és jelmeztervek
kivitelezése során
felmerülő
kapcsolatfenntartó
kommunikációs
műveletek
038/1.11/0993-06 A
díszlet- és jelmeztervek
kivitelezéséhez szükséges

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 10, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
40/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
60/Elemzés készítése tapasztalatokról,

40/Műszaki rajz értelmezése,
20/Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről,
40/Technológiai próbák végzése,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlat érdemjegy
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Témakörök
műhely- és
színpadtechnikai
ismeretek alkalmazása
038/1.13/0993-06 A
díszlet- és jelmeztervek
kivitelezési munkálataihoz
szükséges szervezési
koordinálási
tevékenységek
038/1.12/0993-06 A
díszlet- és jelmeztervek
megvalósításának egyedi
munkálatai műveletei
038/1.8/0993-06 A
díszlet- és jelmeztervek
megvalósításának
közvetlen színpadi
előkészületei
038/1.5/0993-06 A
díszlet- és jelmeztervek
megvalósulása a
műhelyek kivitelező
munkálatai
038/1.10/0993-06 A
díszlet- és jelmeztervek
megvalósulásának utolsó
fázisa befejező korrekciós
lehetőségei
038/1.4/0993-06 A

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

20/Információk önálló rendszerezése,
40/Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor
alapján,
40/Csoportos helyzetgyakorlat,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlat érdemjegy

40/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlat érdemjegy

A díszlet- és jelmeztervek kivitelezéséhez
szükséges szervezői tevékenység, a
résztvevők munkáinak összehangolása, a
meghatározott időtartam következtében, az
időpontok egyeztetésének fontossága
A díszlet- és jelmeztervek kivitelezési
folyamatára jellemző alapvető állomások,
munkafázisok, technikai fogások

40/Műszaki rajz értelmezése,
40/Technológiai próbák végzése,
20/Csoportos helyzetgyakorlat,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlat érdemjegy

40/Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Csoportos helyzetgyakorlat,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlat érdemjegy

A színházi előadások folyamán felmerülő
díszlet- és jelmezjavítások szükségessége, a
kellékek, fogyókellékek, jelmez kiegészítők
pótlásának fontossága. Az előadások
folyamatos figyelemmel kísérésének igénye
A díszlet- és jelmeztervek kivitelezésében

60/Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján,
40/Önálló szakmai munkavégzés szakmai
felügyelet mellett,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlat érdemjegy

50/Tapasztalatok helyszíni ismertetése

Modulzáró vizsga
1885

Témakörök
díszlet- és jelmeztervek
prezentálása egyeztetése a
munkatársakkal
038/1.9/0993-06 A
díszlet- és jelmeztervek
színpadra állításának
technikai feltételei
038/1.6/0993-06 A
diszlet- és jelmeztervek
változásai módosulásai a
próbafolyamat során

038/1.7/0993-06 A
díszlet- és jelmeztervek
végleges formájának
elnyerése a színpadon
038/1.15/0993-06 A
színházi bemutató után az
előadások folyamán
felmerülő karbantartó
reprodukáló munkálatok

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

fontos szerepet játszó társalkotókkal,
műhelyekkel történő folyamatos
együttműködés
A díszlet- és jelmeztervek kivitelezése
összehangolt csoportmunkát igényel. Az
ehhez szükséges jó kapcsolatteremtés és fenntartás szabályainak ismerete,
megvalósításának módjai
A díszlet- és jelmeztervek kivitelezésében
közreműködő műhelyek felszerelései,
működési lehetőségei, a kivitelezés során
felmerülő alapvető technikai ismeretek

szóban,
50/Csoportos helyzetgyakorlat,

A továbbhaladás
feltételei
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlat érdemjegy

50/Műszaki rajz értelmezése,
50/Adatgyűjtés géprendszer működéséről,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

30/Esemény helyszíni értékelése szóban elő
felkészülés után,
50/Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján,
20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

A díszlet- és jelmeztervek kivitelezése során
egyedi - a tervező vagy asszisztense által
készített - díszletelemek, kellékek,
kiegészítők, díszítések, javítások technikai
megoldásai, kivitelezésének módjai

60/Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

20/Elemzés készítése tapasztalatokról,
40/Műveletek gyakorlása,
40/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

1886

Szakmai elmélet

Témakörök

Elméleti óraszám: 7, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
038/1.1/0993-06 A
Az egyetemes és hazai díszlet- és
40/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
díszlet- és jelmeztervezés jelmeztervezés, a színházművészet története, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - gyakorlat érdemjegy
és a színházművészet
technikai, stiláris jellemzői. Hagyományok és 10/Hallott szöveg feladattal vezetett
története alkotók korok
kísérletek a színházi látvány területén
feldolgozása,
stílusok
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
10/Tesztfeladat megoldása,
038/1.3/0993-06 A
díszlet- és jelmeztervezés
gondolati és technikai
előkészületei

A díszlet- és jelmeztervezés technikai
lehetőségei és kötöttségei. A látványelemek
egymásra gyakorolt kölcsönhatása, technikai
eszköztára. Festő és díszítő anyagok,
eszközök

10/Információk önálló rendszerezése,
30/Műszaki rajz készítése tárgyról,
40/Műveletek gyakorlása,
20/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

038/1.2/0993-06 A
díszlet- és
jelmeztervezéshez és
kivitelezéshez szükséges
alapanyagok műveletek

A díszlet- és jelmeztervezéshez és a színpadi
megvalósításhoz szükséges alapanyagok,
segédeszközök, látványtechnikai lehetőségek,
törvények, szabályok

10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - gyakorlat érdemjegy
30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
40/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,

1887

Művészettörténet I,II
Témakörök
038/1.5/0980-06 A
modern művészet

038/1.1/0980-06 A
művészetek története
műalkotás elemzés

038/1.2/0980-06 A
művészettörténet
korszakai- a román stílus
és a gótika

Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. Avantgárd
törekvések a XX.század művészetében.
Fauvizmus és expresszionizmus. Kubizmus,
futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus.
Magyar művészeti csoportok. Az absztrakt
művészet a konstruktivizmustól a
gesztusfestészetig. A XX. század második
felének művészeti törekvései. A posztmodern
művészet.
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeum látogatásokon keresztül. Az
ősművészet leletei. A bronzkor tárgyai.
Egyiptom és Mezopotámia. A krétai és
mükénéi kultúra. Az ókori görög, etruszk és
római művészet korszakai és jellemzői.
Pannónia emlékei.
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeum látogatásokon keresztül.
Ókeresztény és bizánci művészet. Az iszlám
világa. Kopt művészet. A népvándorlás kora.

A továbbhaladás
feltételei
20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
40/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

1888

Témakörök

Tartalmak

Román kori építészet és szobrászat. A gótika
elterjedése.
038/1.3/0980-06 A
Az egyetemes és magyar művészettörténet
reneszánsz és a barokk
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
művészete
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeum látogatásokon keresztül. A korai
reneszánsz művészet Itáliában. A reneszánsz
Magyarországon. Az érett reneszánsz
építészeti, szobrászati és festészeti emlékei
Itáliában. Nématalföld festészete a XV.-XVI.
században. A manierizmus. A barokk
építészet elterjedése. Holland, flamand és
spanyol festészet a XVII. században.
038/1.4/0980-06 A XVIII- Az egyetemes és magyar művészettörténet
XIX. század művészeti
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
irányzatai
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeum látogatásokon keresztül.
Klasszicizmus és romantika. Historizmus és
eklektika. Realista festészet. Plein air
festészet, az impresszionizmus megjelenése.
Posztimpresszionizmus, szimbolizmus és
szecesszió. A nagybányai festészet.
038/1.6/0980-06
A meghatározó művészeti értékek
Műalkotások elemzése
felismerése, kreatív egyéni feldolgozása,
felhasználása.

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

50/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
- szóbeli számonkérés
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy

A művészet és az emberiség kapcsolata és
kronológikus bemutatása A táncművészet és
más művészetek kapcsolata

1889

Szakmai tervezés I, II

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

048/1.2/0982-06 A
tervezési munka fázisai

A kiadott tervezési feladatok után a
tervvázlatok, azok variációinak elkészíttetése,
a tervezés munkamódszereinek elsajátíttatása.
A tipográfiai ismeretek alkalmazása

20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Tervrajz készítése tárgyról,
20/Tervrajz elemzése hibakeresés,

048/1.1/0982-06 A
tervezői szemlélet és
problémamegoldás

A tervezés metodikájának megismertetése,
önálló véleményalkotásra, esztétikai és
szakmai feladatok igényes megoldására
alkalmas gondolkodásmód kialakítása

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
20/Elemzés készítése tapasztalatokról,
50/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Gazdasági ismeretek

Témakörök
048/1.1/0981-06 A
technikai környezet a
munkafeltételek ismerete.
A vállalkozásokat vagy a
közvetlen munkaterületet
érintő baleset- munkatűz- és környezetvédelmi
előírások
048/1.2/0981-06 Önálló
alkotótevékenység vagy
alkalmazotti munka

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások
célja, szabályozási rendszere, hatósági
felügyelete, a biztonságos munkavégzés
feltételei. A kor technikai szintjének
megfelelő munkakörülmények kialakítása.
Tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok
alkalmazása
A vállalkozások tervezése, ütemezése,
pénzforgalmi szabályai. Üzleti tervezés és
marketing. Adatszolgáltatás számítógépes

A továbbhaladás
feltételei
40/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli számonkérés
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
20/Információk önálló rendszerezése,

40/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli számonkérés
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
1890

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

szervezése gazdasági
háttere

programokon keresztül

25/Információk önálló rendszerezése,
5/Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre,

048/1.3/0981-06 Önálló
alkotótevékenység vagy
alkalmazotti munka
szervezése jogi háttere

Állampolgári ismeretek - a vállalkozási és
alkalmazotti környezethez kapcsolódó jogi
ismeretek - munkajog, szerzői jog,
szerződések, alapvető államigazgatási
szabályok. A törvényi szabályozás szerinti
nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok

50/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli számonkérés
45/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
5/Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre,

Rajzolás-festés I,II

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 6
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

048/1.14/0980-06 A
A rajzolás és festés kifejezési lehetőségeinek
rajzolás és festés tecnikai vizsgálata. A különböző jel- és
és kifejezési lehetőségei gesztusrendszerek megismerése, a rajz- és
festéstechnikai eszközök használata

10/Szabadkézi rajz értelmezése,
60/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
30/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

048/1.13/0980-06
Összetett rajzi feladatok

Ornamentális és figurális ábrázolás. Portré és 10/Szabadkézi rajz értelmezése,
akt
80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
10/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

048/1.11/0980-06
Szabadkézi rajzolás és
festés alapjai

A fejlett és kiművelt vizuális szemlélet
kialakítása érdekében önálló ábrázolási
gyakorlatok sora. Egyszerű geometrikus
tárgyak rajza, a perspektíva szabályainak

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

20/Szabadkézi rajz értelmezése,
80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

1891

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

alkalmazása
048/1.12/0980-06
A kompozíció, vonal- és tónusértékek
Szabadkézi rajzolás és
vizsgálata. A színkeverés alapjai. Csendélet,
festés szabályai
drapéria, portré rajzolás és festés
048/1.15/0980-06 Térbeli Térbeli formák, arányok, tömegek
megjelenítés
tanulmányozása természeti képződmények,
emberi figurák, portrék megmintázásán
keresztül. Modellek, papírplasztikákká
készítése

A továbbhaladás
feltételei

10/Szabadkézi rajz értelmezése,
90/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

20/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Geometriai ábrázolásmódú rajz készítés
tárgyról,
50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Ábrázoló geometria

Témakörök
048/1.17/0980-06
Térábrázolási rendszerek

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Ábrázoló geometriai ismeretek, szerkesztési
eljárások elsajátíttatása. A különféle
térábrázolási módok megismertetése

048/1.18/0980-06 Térbeli Térbeli formák, arányok, tömegek
szerkesztési feladatok
tanulmányozása természeti képződmények,
emberi figurák, portrék megmintázásán
keresztül. Modellek, papírplasztikákák
készítése

50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Információk önálló rendszerezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Információk önálló rendszerezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

1892

Betűrajz
Témakörök
048/1.16/0980-06
Betűrajz-tipográfia

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 2
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az írott kommunikáció elemei, a betűk
kialakulása. A betűformák koronkénti
változása a kézírástól a nyomtatott betűig.
Betűtípusok, betűtervezők. A tipográfia
szabályai. Manuális és számítógépes
programmal készített szövegek, feliratok
tervezése, készítése a stiláris érzékenység, a
tipográfia alapjainak elsajátítása céljából

30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Információk önálló rendszerezése,
10/Betűrajz elemzése hibakeresés,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- gyakorlati
érdemjegy

Néprajz

Témakörök

Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A magyar népművészet tárgyi emlékeinek
feldolgozásán keresztül, a népi kultúra,
tájegységekre jellemző vonásainak
megismertetése - a motívumkincs
feldolgozási módjai, továbbalakítási
lehetőségei.
033/1.9/x0980-06 Néprajz A néprajz és népművészet kutatási területei,
és népművészet
megnyilvánulási formái. Távoli tájak
alapfogalmai
jellegzetes néprajzi anyaga, szokásai, tárgyi
kultúrája. A hiedelemvilág és motívumkincs
összekapcsolódása.
033/1.10/0980-06 A
magyar népművészet

A továbbhaladás
feltételei
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,
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Esztétika

Témakörök

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
048/1.8/0980-06 Hazai és A legjelentősebb budapesti és vidéki
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
külföldi műgyűjtemények múzeumok anyagai. A legnagyobb külföldi 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
múzeumok gyűjteményei
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- önállóan készített
prezentáció, kritika
értékelése
042/1.7/0980-06
Klasszikus alkotók, klasszikus alkotások
20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
Klasszikus és kortárs
kiemelése. Botticellitől Michelangelo-ig.
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
alkotók életművek
Caravaggio, Rembrandt és Goya festményei. 40/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
kiemelése
Monet, Cesanne, Gauguin. Matisse, Picasso, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- önállóan készített
Csontváry, Dali. A legújabb törekvések
10/Leírás készítése,
prezentáció, kritika
képviselői a nemzetközi és hazai
értékelése
művészetben
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A 13. évfolyam végén összefüggő szakmai gyakorlat van: időtartama 90 óra (3hét, napi 6 óra)
A szakmai gyakorlat anyagát a tantestület határozza meg és állítja össze az adott évfolyam
tulajdonságainak, adottságainak a figyelembevételével. A szakmai gyakorlat során lehetőség
nyílik a szakacsoporton belül az egyes szakmák átjárhatóságára, az átjárhatóság szakmai
programját a mindenkori tantestület határozza meg és állítja össze, ellenőrzi.

OSZTÁLYZÁSI KÖVETELMÉNYEK:
Az osztályzatok százalékos arányai az érettségi követelmények százalékos értékeit követik.
jeles:
80-100%
Jó:
60-80%
Közepes: 40-60%
Elégséges: 40-20%
Elégtelen: 20-0%

A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfolió leadása a képző intézmény által megadott
határidőre
A 3. vizsgarész megkezdésének feltétele díszlet- és jelmeztervező asszisztens vizsga remek
készítése, a képző intézmény javaslatai alapján
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Az 54 211 05 0000 00 00 azonosító számú, Díszlet- és jelmeztervező asszisztens
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A népművészeti minta- és formakincs egy adott területének feldolgozása a vizsgázó
szakterületéhez közel álló, gyakorlati munka teljesítésével – vizsgán történő bemutatásával
(prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Portfolió elkészítése, amelyben a tanuló bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai
munkáit (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
4. feladat 20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A tervezői gondolkodásmód bemutatása, a szakmai gyakorlati vizsgamunka
dokumentációjának elkészítése. Terv, vázlat, virtuális 3D modell vagy makett készítése az
adott szakmai vizsga feladathoz kapcsolódóan (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0993-06 Díszlet- és jelmeztervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egyszerű öltözék kiegészítő elkészítése műleírás és részletrajzok alapján
(modellezés, papírból is lehetséges)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az anyagfelület-kikészítési és rögzítési technikák ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Különféle látványtechnikák alkalmazása egy megadott drámai mű színpadra állításának
megoldásaként
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 211 05 0000 00 00 azonosító számú, Díszlet- és jelmeztervező asszisztens
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 40
1897

5. Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Díszlet- és
jelmeztervező asszisztens szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
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Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Moduláris szakképzés
Helyi tanterv

Képgrafika
Szakmaszám: 54 211 09 0010 54 02
Képzési idő: 2 év
Képzés feltétele: Érettségi

1899

HELYI TANTERV
Művészet, közművelődés, kommunikáció. SZAKMACSOPORT
Grafikus. SZAKMA
OKJ SZÁMA: 54 211 09 0010 54 02
A képzés szabályozásának jogi hátterét az OKM által kiadott központi program tartalmazza.
ÉRVÉNYES:2009. szeptember 1-től
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Grafikus/Képgrafikus
szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse
a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő
elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
 A megfelelő technikákat alkalmazza a nyomóforma kialakításánál
 Átvizsgálja a vágó és nyomtató eszközöket
 Egyedi grafikai technikákkal illusztrál
 Egyeztet a megbízóval megrendelővel
 Elkészíti a sokszorosító sablonokat formákat
 Előkészíti a gépeket berendezéseket szerszámokat
 Előkészíti összeállítja a nyomóformákat
 Fametszetet készít nyomtat
 Feladatait egyéni kreatív módon közelíti meg
 Folyamatosan bővíti szakmai művészeti ismereteit
 Forrásanyagot információt gyűjt a munkához
 Fotómechanikus eljárásokat alkalmaz
 Illusztrációs feladatokat old meg
 Információs és adminisztratív tevékenységeihez számítógépet használ
 Kialakítja a képkivágásokat komponál
 Kialakítja karbantartja portfólióját
 Kialakítja vevőkörét- piacot kutat megrendelőt megbízót keres
 Költségkalkulációt készít
 Linómetszetet készít nyomtat
 Litográfiát készít nyomtat
 Magas nyomó technikákhoz alapanyagokat előkészít
 Megtervezi kialakítja fejleszti szakmai eszközhátterét
 Mélynyomó technikákhoz alapanyagokat előkészít
 Mélynyomó technikákhoz eszközöket előkészít
 Munka- tűz- környezet- baleset- és egészségvédelmi előírásokat betart
 Munkafolyamatot tervez időbeni ütemezést készít
 Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat
 Nemes grafikai technikákkal illusztrál
 Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
 Pályázatokon indul
 Rézkarcot készít nyomtat
 Síknyomó technikákhoz alapanyagokat előkészít
 Síknyomó technikákhoz eszközöket előkészít
 Szitanyomatot készít nyomtat
 Szükség szerint egyeztet a megbízóval társtervezővel
 Tanulmányrajzokat-vázlatokat készít
 Technikai- és anyagkísérleteket végez
 Tervet, vázlatot-makettet készít vagy koncepciót alakít ki
 Tervezőgrafikai technikákkal illusztrál

1901

Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:
”A” típusú ismeret:

































A képkomponálás szabályai a különböző képi elemek felületképző lehetőségei
A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete alkalmazása
A művészi képsokszorosítás anyagainak használata eszközei gépei kezelése
A művészi képsokszorosítás anyagainak használata eszközei gépeinek kezelése
A művészi képsokszorosítás technikái kialakulásuk-fejlődésük napjainkig
A művészi technikáknak megfelelő papírfajták
A nyomatok kiállíthatósága passzpartúzás installálás
A nyomtatás technológiai folyamata
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai menete
A rajzolás és festés mestersége különböző technikái
Az anyag- és technikai kísérletek folyamata módszerei
Az eredeti grafika meghatározása szempontredszere a képgrafikai szabályozó
Az eredeti reprodukció a reprodukciós grafika meghatározása alkalmazási területei
Az illusztráció alkalmazása a reklámgrafika különböző területein
Az illusztráció típusai
Az illusztrációk felhasználási területei a különböző kiadványokban
Az információgyűjtés menete formái
Egyedi technikák (rajzolt festett applikált) technikák tervezése kivitelezése
Egyedi technikák (rajzolt festett applikált) tervezése kivitelezése
Fametszet linómetszet cinkográfia tervezése kivitelezése
Illusztrációs technikák: rajzfestés montázs kollázs fotó applikációk
Kép eredetik vonalas eredetik árnyalatos eredetik színes eredetik
Képfeldolgozó programok rajzoló programok szövegszerkesztő programok
Litográfia (kréta tollfröcskölés mezzolitó) tervezése kivitelezése
Monotíp kombinált kísérleti technikák tervezése kivitelezése
Motívumkeresés gyűjtőmunka tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Rézkarc akvatinta hidegtű lágyalap repesztés tervezése kivitelezése
Színprofilok speciális programok
Szoftverismeret: operációs rendszerek internetes programok
Tanulmányrajzok alapján- vizuális memóriájára belső látására támaszkodva
kreatív tervek készítése
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése összeállítása
Tipográfiai tervezés: a klasszikus és a modern stílus alkalmazási területei

”B” típusú ismeret:










A fény-árnyék viszony megjelenítése kontraszthatások- a tónusképzés lehetőségei
A finanszírozás lehetőségei
A költségvetés- költségterv alapelemei
A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai
A különféle formák - térformák emberi test stb. - kifejező kapcsolatai
A műalkotások önálló értelmezési módjai az ismeretek kreatív alkalmazási
adaptációs lehetőségei (kor- stílus-meghatározás műleírás műelemzés)
A művészettörténet stíluskorszakainak és legújabb irányzatainak sajátosságai az
egyes időszakok szellemiségébe ágyazottan
A nyomtatók kellékanyagai technológiai folyamatok
A papírgyártás technológiái papírfajták
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A piackutatás és marketing alapjai
A szerzői joghoz kapcsolódó szabályok
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva axonometria Mongerendszer)
A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai
A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
Általános nyomdaipari alapismeretek
Az elkészült munkák kiállításra való előkészítése
Az emberi test felépítése anatómiai szerkezete arányai mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
Az időszaki kiállítások anyagai alkotóik
Az információgyűjtés menete formái
Bonyolult természeti formák növények és állatok megjelenítése azok felépítése
arányai mozgásai
Dombormű szobor és plasztika készítési folyamata
Egyszerű geometrikusformák és térelemek megjelenítése
Festékfajták segédanyagok savak oldószerek ismerete alkalmazása
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak térbeli
ábrázolása
Gépek berendezések működése nyomtatás előkészítése nyomtatás próbanyomtatás
Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások
Képek méretezése retusálása korrekciós műveletek
Konkrét feladat önálló térbeni elképzelése rekonstruálása
Különböző kompozíciók alkotása montázs kollázs kevert és egyedi technikák
alkalmazása
Különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében elvontabb ábrázolási módok
használata
Különleges kísérleti grafikai eljárások egyedi grafikai technikák
Minőségi követelmények minőségbiztosítás
Munkavédelmi előírások
Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára belső látására támaszkodva kreatív
tervek készítése
Tárgyak növényi és állati formák emberi figura portré mintázása
Technikai-technológiai alapismeretek
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése összeállítása
Vizuális jelek szimbólumok egyértelmű következetes használata (pl. magyarázó
közlő rajzon)

”C” típusú ismeret:








A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok megválasztása és kreatív
használata
A különböző vállalkozási formák jellemzői
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák átlényegítés
absztrakció
A leggyakrabban használt betűtípusok
A magyar népművészet
A munka ütemezésének módja- a technológia által meghatározott határidők
A munkaszerződések megkötésére felbontására vonatkozó előírások szabályok
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A műterem műhelyfelszerelés kialakításának szempontjai
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok előírások
A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői
Alapanyagok ismerete beszerzési források
Az egyén a közösség és a kultúra viszonya
Az üzleti élet protokoll szabályai
Az üzleti terv tartalma felépítése
Egészség- és balesetvédelmi előírások
Fontos hazai műemlékek műgyűjtemények anyaga az egyetemes művészettörténet
emlékanyagának lelőhelyei
Környezet- és tárgykultúra és azok változása
Környezetvédelmi előírások
Megrendelői igények társművészetek
Pénzügyi munkajogi szabályok
Tipográfiai alapszabályok

”D” típusú ismeret:



Dokumentáció és adminisztráció
A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok
mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és
kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az
alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni.

A szakmai készségek szintenként:
”5”-s szintűek:






Grafikai jelképek értelmezése
Komplex jelzésrendszerek
Rajzeszközök kéziszerszámok használata
Szabadkézi rajzolás
Számítógépes grafikai jelképek értelmezése

”4”-s szintűek:












Idegen nyelvű beszédkészség
Kézírás
Látványrajz készítése
Látványrajz olvasása értelmezése
Mitológiai vallási jelképek értelmezése
Néprajzi jelképek értelmezése
Nyomtató és nyomógépek berendezések használata
Szakrajz készítése
Szakrajz olvasása értelmezése
Szemléltetőrajz készítése
Szemléltetőrajz olvasása értelmezése

”3”-s szintűek:



Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
1904







Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Információforrások kezelése
Műszaki rajz készítése
Műszaki rajz olvasása értelmezése
Olvasott szakmai szöveg megértése

”2”-s szintűek:







ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

”1”-s szintűek:


Elemi szintű számítógép használat

Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:
Személyes kompetenciák:





















Döntésképesség
Elhivatottság
Elkötelezettség
Fejlődőképesség
Felelősségtudat
Igyekezet
Kézügyesség
Látás
Megbízhatóság
Önállóság
Önfejlesztés
Pontosság
Precizitás
Rugalmasság
Stabil kéztartás
Szorgalom
Tapintás
Térbeli tájékozódás
Terhelhetőség
Térlátás

Társas kompetenciák:








Empatikus készség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményező készség
Kommunikációs rugalmasság
Kompromisszum készség
1905









Konfliktuskerülő készség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzus készség
Közérthetőség
Meggyőző készség
Motiválhatóság
Prezentációs készség

Módszerkompetenciák:






















A környezet tisztán tartása
Absztrakt gondolkodás
Áttekintő képesség
Eredményorientáltság
Értékelés
Figyelemösszpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Információgyűjtés
Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Következtetési képesség
Kreativitás
Lényegfelismerés képessége
Nyitott hozzáállás
Ötletgazdagság
Probléma feltárás
Problémaelemzés
Tervezési készség
Új ötletek, megoldások kipróbálása

1906

Szakmai gyakorlat (digitális grafika.)

Témakörök
045/2.1/1031-06
A képanyag feldolgozása
számítógépen

045/2.3/1031-06
Az illusztráció és a
tipográfia kapcsolata

045/3.1/1031-06
Digitális és analóg
technológiák

045/2.2/1031-06
Számítógépes
alkalmazások

045/1.2/1033-06

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett
- írásbeli érdemjegy
feldolgozása,
- gyakorlati
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, érdemjegy
20/Szemléltető rajz elemzése hibakeresés,
15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
- írásbeli érdemjegy
feldolgozása,
- gyakorlati
35/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
érdemjegy
35/Szabadkézi rajz elemzése hibakeresés,
15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
20/Tapasztalatok utólagos ismertetése
- írásbeli érdemjegy
szóban,
- gyakorlati
20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
érdemjegy
szóban,
20/Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján,
25/Technológiai próbák végzése,
10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Modulzáró vizsga
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
- írásbeli érdemjegy
szóban,
- gyakorlati
10/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
érdemjegy
szóban,
35/Számítógépes rajz készítése leírásból,
35/Számítógépes rajz készítés tárgyról,
15/Információk önálló rendszerezése,
Modulzáró vizsga
1907

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

Számítógépes nyomtatás
előkészítése

30/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
25/Szemléltető rajz elemzése hibakeresés,
30/Szemléltető rajz készítése leírásból,

A továbbhaladás
feltételei
- írásbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

Portfólió készítés

Témakörök
Prezentáció szerkesztése
Saját weboldal
szerkesztése
Önéletrajz készítése
Portfólió összeállítása
Önálló kiállítás
információs anyagának az
összeállítása

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 3, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A tanulók képesek legyenek a munkáikból
rendezett, tematikus bemutató anyagot
összeállítani.
A vizsgamunka prezentálásának a kor
színvonalának megfelelő művészi szintű
megvalósítása.
A felsőoktatási felvételihez szükséges
szakmai anyag összeállítása. Saját kiállítási
anyag előkészítése (meghívó, plakát,
prospektus, képfelirat... stb.)

20/ Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/ Tervrajz készítése tárgyról,
20/ Tervrajz elemzése hibakeresés,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy

Szakmai gyakorlat (képgrafika)

Témakörök
045/8.1/1034-06
A nyomatok előkészítése
kiállíthatóságának
feltételei

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 10, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
15/Információk önálló rendszerezése,
15/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
1908

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

szóban,
20/Szemléltető rajz értelmezése,
30/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
045/5.1/1034-06
A nyomatok hitelesítése

15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz értelmezése,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

045/8.2/1034-06
A nyomatok tárolása
védelme

15/Információk önálló rendszerezése,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
15/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
20/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
30/Szabadkézi rajz készítése leírásból,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

045/1.3/1033-06
Egyedi és különleges
technikák nyomtatásának
előkészítése

25/Információk önálló rendszerezése,
20/Szemléltető rajz elemzése hibakeresés,
25/Szemléltető rajz készítése leírásból,
30/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

045/7.1/1034-06
Fametszet

10/Információk önálló rendszerezése,
10/Információk feladattal vezetett

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
1909

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
- gyakorlati
érdemjegy

linóleummetszet készítése

rendszerezése,
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
20/Technológiai próbák végzése,
30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

045/1.1/1033-06
Klasszikus nyomtatási
eljárások

15/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
15/Információk önálló rendszerezése,
25/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
20/Szabadkézi rajz értelmezése,
25/Szabadkézi rajz készítése leírásból,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati érdemjegy

045/2.5/1031-06
Klasszikus nyomtatási
eljárások alkalmazásai

5/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
15/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
35/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
35/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

045/4.4/1034-06
Különleges grafikai
eljárások ismertetése

15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

1910

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
20/Szemléltető rajz értelmezése,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,

A továbbhaladás
feltételei

045/7.3/1034-06
Litográfia és szitanyomás
készítése

10/Információk önálló rendszerezése,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
20/Technológiai próbák végzése,
30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

045/7.4/1034-06
Monotíp és különleges
technikákkal nyomtatott
grafikai lapok készítése

10/Információk önálló rendszerezése,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
20/Technológiai próbák végzése,
30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

045/2.4/1031-06
Művészi grafikai
alkalmazások

10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
10/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
35/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
35/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

1911

Témakörök
045/7.2/1034-06
Rézkarc és egyéb
mélynyomású grafikai
lapok készítése

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
10/Információk önálló rendszerezése,
10/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
20/Technológiai próbák végzése,
30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy

Szakmai elmélet I,II

Témakörök
045/1.1/1034-06
A grafikai alkotások
csoportosítása

045/6.1/1034-06
A kortárs grafika alkotásai
alkotói

Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz értelmezése,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,
15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

1912

Témakörök

045/4.1/1034-06
A magasnyomás rövid
története technikája

045/4.3/1034-06
A mélynyomás rövid
története technikája

045/2.4/1033-06
A nyomóformák
kialakítása megmunkálása
nyomtatása

045/3.1/1034-06
A nyomópapír jellemzői

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
20/Szemléltető rajz értelmezése,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,
15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz értelmezése,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,
15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz értelmezése,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,
10/Információk önálló rendszerezése,
15/Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban,
25/Szabadkézi rajz értelmezése,
25/Szabadkézi rajz készítése leírásból,
25/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,

A továbbhaladás
feltételei

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy
Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

1913

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
20/Szemléltető rajz értelmezése,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,

A továbbhaladás
feltételei

045/4.2/1034-06
A síknyomtatás rövid
története technikája

15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz értelmezése,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

045/1.3/1031-06
Az erdeti grafika
meghatározása

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

045/1.2/1031-06
Az illusztráció
felhasználási területei

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

045/1.1/1031-06
Az illusztráció típusai

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
30/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

1914

Témakörök
045/2.3/1033-06
Eszközök használata

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
15/Információk önálló rendszerezése,
Modulzáró vizsga
15/Szemléltető rajz elemzése hibakeresés,
- szóbeli érdemjegy
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - gyakorlati
25/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
érdemjegy
25/Szemléltető rajz készítése tárgyról,
- írásbeli érdemjegy

045/2.2/1033-06
Gépek használata

15/Információk önálló rendszerezése,
15/Szemléltető rajz elemzése hibakeresés,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
25/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/szemléltető rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

045/2.1/1034-06
Klasszikus nyomtatási
eljárások ismerete

15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz értelmezése,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

045/2.1/1033-06
Nyomdaipari
alapismeretek

10/Információk önálló rendszerezése,
10/Szemléltető rajz elemzése hibakeresés,
15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
15/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
25/Szemléltető rajz készítése leírásból,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

045/1.2/1034-06
Nyomtatási eljárások
ismerete

15/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
15/Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,

Modulzáró vizsga
- szóbeli érdemjegy
- gyakorlati
1915

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák
10/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,
20/Szemléltető rajz értelmezése,
20/Szemléltető rajz készítése leírásból,

A továbbhaladás
feltételei
érdemjegy
- írásbeli érdemjegy

Rajzolás-festés I,II

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 6
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

045/1.14/0980-06 A
A rajzolás és festés kifejezési lehetőségeinek
rajzolás és festés tecnikai vizsgálata. A különböző jel- és
és kifejezési lehetőségei gesztusrendszerek megismerése, a rajz- és
festéstechnikai eszközök használata

10/Szabadkézi rajz értelmezése,
60/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
30/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

045/1.13/0980-06
Összetett rajzi feladatok

Ornamentális és figurális ábrázolás. Portré és 10/Szabadkézi rajz értelmezése,
akt
80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
10/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

045/1.11/0980-06
Szabadkézi rajzolás és
festés alapjai

A fejlett és kiművelt vizuális szemlélet
kialakítása érdekében önálló ábrázolási
gyakorlatok sora. Egyszerű geometrikus
tárgyak rajza, a perspektíva szabályainak
alkalmazása
A kompozíció, vonal- és tónusértékek
vizsgálata. A színkeverés alapjai. Csendélet,
drapéria, portré rajzolás és festés

20/Szabadkézi rajz értelmezése,
80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

10/Szabadkézi rajz értelmezése,
90/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

045/1.12/0980-06
Szabadkézi rajzolás és
festés szabályai

1916

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

045/1.15/0980-06 Térbeli Térbeli formák, arányok, tömegek
megjelenítés
tanulmányozása természeti képződmények,
emberi figurák, portrék megmintázásán
keresztül. Modellek, papírplasztikákká
készítése

20/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Geometriai ábrázolásmódú rajz készítés
tárgyról,
50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Művészettörténet I,II
Témakörök
045/1.5/0980-06 A
modern művészet

045/1.2/0980-06 A
művészettörténet
korszakai- a román stílus
és a gótika

Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeum látogatásokon keresztül. Avantgard
törekvések a XX. század művészetében.
Fouvizmus és expresszionizmus. Kubizmus,
futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus.
Magyar művészeti csoportok. Az absztrakt
művészet a konstruktivizmustól a
gesztusfestészetig. A XX. század második
felének művészeti törekvései. A posztmodern
művészet
Az egyetemes és a magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. Ókeresztény
és bizánci művészet. Az iszlám világa. Kopt

A továbbhaladás
feltételei
20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
40/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,
1917

Témakörök

Tartalmak

művészet. A népvándorlás kora. Román kori
építészet és szobrászat. A gótika elterjedése
045/1.3/0980-06 A
Az egyetemes és a magyar művészettörténet
reneszánsz és a barokk
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
művészete
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. A korai
reneszánsz művészet Itáliában. A reneszánsz
Magyarországon. Az érett reneszánsz
építészeti, szobrászati és festészeti emlékei
Itáliában. Németalföld festészete a XV - XVI.
században. A manierizmus. A barokk
építészet elterjedése. Holland, flamand és
spanyol festészet a XVII. században
045/1.4/0980-06 A XVIII- Az egyetemes és A magyar művészettörténet
XIX. század művészeti
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
irányzatai
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül.
Klasszicizmus és romantika. Historizmus és
eklektika. Realista festészet. Plein air
festészet, az impresszionizmus megjelenése.
Posztimpresszionizmus, szimbolizmus és
szecesszió. A nagybányai festészet
045/1.6/0980-06
A meghatározó művészeti értékek
Műalkotások elemzése
felismerése, kreatív egyéni feldolgozása,
felhasználása
045/1.1/0980-06
Művészettörténet a
kezdetektől az ókorig

Az egyetemes és a magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. Az

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

50/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
- szóbeli számonkérés
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
1918

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

ősművészet leletei. A bronzkor tárgyai.
Egyiptom és Mezopotámia. A krétai és
mükénéi kultúra. Az ókori görög, etruszk és
római művészet korszakai és jellemzői.
Pannónia emlékei

A továbbhaladás
feltételei

10/Leírás készítése,

Szakmai tervezés I, II

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

048/1.2/0982-06 A
tervezési munka fázisai

A kiadott tervezési feladatok után a
tervvázlatok, azok variációinak elkészíttetése,
a tervezés munkamódszereinek elsajátíttatása.
A tipográfiai ismeretek alkalmazása

20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Tervrajz készítése tárgyról,
20/Tervrajz elemzése hibakeresés,

048/1.1/0982-06 A
tervezői szemlélet és
problémamegoldás

A tervezés metodikájának megismertetése,
önálló véleményalkotásra, esztétikai és
szakmai feladatok igényes megoldására
alkalmas gondolkodásmód kialakítása

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
20/Elemzés készítése tapasztalatokról,
50/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Gazdasági ismeretek

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

048/1.1/0981-06 A
A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások
technikai környezet a
célja, szabályozási rendszere, hatósági
munkafeltételek ismerete. felügyelete, a biztonságos munkavégzés

A továbbhaladás
feltételei
40/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli számonkérés
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
1919

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

A vállalkozásokat vagy a
közvetlen munkaterületet
érintő baleset- munkatűz- és környezetvédelmi
előírások
048/1.2/0981-06 Önálló
alkotótevékenység vagy
alkalmazotti munka
szervezése gazdasági
háttere

feltételei. A kor technikai szintjének
megfelelő munkakörülmények kialakítása.
Tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok
alkalmazása

20/Információk önálló rendszerezése,

A vállalkozások tervezése, ütemezése,
pénzforgalmi szabályai. Üzleti tervezés és
marketing. Adatszolgáltatás számítógépes
programokon keresztül

40/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli számonkérés
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
25/Információk önálló rendszerezése,
5/Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre,

048/1.3/0981-06 Önálló
alkotótevékenység vagy
alkalmazotti munka
szervezése jogi háttere

Állampolgári ismeretek - a vállalkozási és
alkalmazotti környezethez kapcsolódó jogi
ismeretek - munkajog, szerzői jog,
szerződések, alapvető államigazgatási
szabályok. A törvényi szabályozás szerinti
nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok

50/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli számonkérés
45/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
5/Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre,

Ábrázoló geometria

Témakörök
048/1.17/0980-06
Térábrázolási rendszerek

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Ábrázoló geometriai ismeretek, szerkesztési
eljárások elsajátíttatása. A különféle
térábrázolási módok megismertetése

50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Információk önálló rendszerezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

1920

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

048/1.18/0980-06 Térbeli Térbeli formák, arányok, tömegek
szerkesztési feladatok
tanulmányozása természeti képződmények,
emberi figurák, portrék megmintázásán
keresztül. Modellek, papírplasztikákká
készítése

50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Információk önálló rendszerezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

Betűrajz
Témakörök
048/1.16/0980-06
Betűrajz-tipográfia

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 2
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az írott kommunikáció elemei, a betűk
kialakulása. A betűformák koronkénti
változása a kézírástól a nyomtatott betűig.
Betűtípusok, betűtervezők. A tipográfia
szabályai. Manuális és számítógépes
programmal készített szövegek, feliratok
tervezése, készítése a stiláris érzékenység, a
tipográfia alapjainak elsajátítása céljából

30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Információk önálló rendszerezése,
10/Betűrajz elemzése hibakeresés,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- gyakorlati
érdemjegy

Néprajz

Témakörök
033/1.10/0980-06 A
magyar népművészet

Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A magyar népművészet tárgyi emlékeinek
feldolgozásán keresztül, a népi kultúra,
tájegységekre jellemző vonásainak
megismertetése - a motívumkincs

A továbbhaladás
feltételei
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
1921

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

feldolgozási módjai, továbbalakítási
lehetőségei.
033/1.9/x0980-06 Néprajz A néprajz és népművészet kutatási területei,
és népművészet
megnyilvánulási formái. Távoli tájak
alapfogalmai
jellegzetes néprajzi anyaga, szokásai, tárgyi
kultúrája. A hiedelemvilág és motívumkincs
összekapcsolódása.

A továbbhaladás
feltételei

20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,

Esztétika

Témakörök

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
048/1.8/0980-06 Hazai és A legjelentősebb budapesti és vidéki
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
külföldi műgyűjtemények múzeumok anyagai. A legnagyobb külföldi 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
múzeumok gyűjteményei
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- önállóan készített
prezentáció, kritika
értékelése
042/1.7/0980-06
Klasszikus alkotók, klasszikus alkotások
20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
Klasszikus és kortárs
kiemelése. Botticellitől Michelangelo-ig.
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
alkotók életművek
Caravaggio, Rembrandt és Goya festményei. 40/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
kiemelése
Monet, Cézanne, Gauguin. Matisse, Picasso, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- önállóan készített
Csontváry, Dali. A legújabb törekvések
10/Leírás készítése,
prezentáció, kritika
képviselői a nemzetközi és hazai
értékelése
művészetben

1922

A 13. évfolyam végén összefüggő szakmai gyakorlat van: időtartama 90 óra (3hét, napi 6 óra)
A szakmai gyakorlat anyagát a tantestület határozza meg és állítja össze az adott évfolyam
tulajdonságainak, adottságainak a figyelembevételével. A szakmai gyakorlat során lehetőség
nyílik a szakacsoporton belül az egyes szakmák átjárhatóságára, az átjárhatóság szakmai
programját a mindenkori tantestület határozza meg és állítja össze, ellenőrzi.

OSZTÁLYZÁSI KÖVETELMÉNYEK:
Az osztályzatok százalékos arányai az érettségi követelmények százalékos értékeit követik.
jeles:
80-100%
Jó:
60-80%
Közepes: 40-60%
Elégséges: 40-20%
Elégtelen: 20-0%

A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfolió leadása a képző intézmény által megadott
A 3., 7. és 9. vizsgarész megkezdésének feltétele alkalmazott grafikus képgrafikus.
Vizsgamunka készítése, az utolsó évfolyam szorgalmi ideje alatt, szaktanári konzultáció
lehetősége mellett, a képző intézmény javaslatai alapján.
A feladatok meghatározása a szakirányú tanulmányok során nyújtott és elsajátított
ismeretekre épül.
A képzési idő alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével.
A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
A népművészeti minta- és formakincs egy adott területének a feldolgozása a vizsgázó
szakterületéhez közel álló, gyakorlati munka teljesítésével- vizsgán történő bemutatásával
(prezentáció).
gyakorlati
Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Portfólió készítése, amelyben a tanuló bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai
munkáit (prezentáció).
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
4. feladat 20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1 feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
A tervezői gondolkodásmód bemutatása, a szakmai gyakorlati vizsgamunka
dokumentációjának elkészítése. Terv, vázlat, virtuális3D modell vagy makett készítése az
adott szakmai vizsga feladathoz kapcsolódóan (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 15 perc
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0987-06 Számítógépes grafikai programok használata, grafikai, tipográfiai tervezés,
1924

képfeldolgozás
Számítógépes grafikai programok alkalmazása, tipográfiai tervezés, képfeldolgozás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Számítógépes grafikai programok alkalmazása, tipográfiai tervezés, képfeldolgozás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1030-06 grafikai munka végzése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Nyomdai előkészítés és kivitelezés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1031-06 grafikai illusztrálás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott kiadvány 2 oldalpárjának illusztrációja (prezentáció).
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1032-06 Kiadványok, reklámanyagok tervezése és kivitelezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vizsgamunka bemutatása (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
1925

gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A képfeldolgozás technikái, a tipográfia elmélete
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1033-06 A nyomtatás előkészítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A nyomtatás technológiai folyamatai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1034-06 Egyedi és művészi sokszorosított grafikai lapok készítése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vizsgamunka bemutatása (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Grafikai technikák, a művészi grafika története
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
1926

A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 211 09 0010 54 01 azonosító számú alkalmazott grafikus megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
7. vizsgarész: 25
2. vizsgarész: 5
8. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 10
10. vizsgarész: 10
11. vizsgarész: 20
12. vizsgarész: 20
Az 54 211 09 0010 54 02 azonosító számú, Képgrafikus megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében.
4. vizsgarész: 25
5. vizsgarész: 5
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 20
10. vizsgarész: 20
11. vizsgarész: 20
10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Grafikus
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
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Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Moduláris szakképzés
Helyi tanterv

Keramikus
Szakmaszám: 54 211 10 0000 00 00
Képzési idő: 2 év
Képzés feltétele: Érettségi

1928

HELYI TANTERV
Művészet, közművelődés, kommunikáció..SZAKMACSOPORT
Keramikus..SZAKMA
OKJ SZÁMA: 54 211 10 0000 00 00
A képzés szabályozásának jogi hátterét az OKM által kiadott központi program tartalmazza
ÉRVÉNYES: 2009. szeptember 1-től
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Keramikus/Keramikus
szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse
a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő
elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
 A korongolt nyers tárgyat készre faragja esztergálja
 Agyaglapokból edényt plasztikát épít
 Agyagmasszát formába présel
 Átvizsgálja kitakarítja javíttatja a kemencé(ke)t
 Az alapanyagok hulladékait újra feldolgozza
 Egyéb segédanyagokat kiválaszt beszerez
 Egyeztet a megbízóval megrendelővel
 Elektromos vagy lábhajtású korongon tárgyat készít
 Elkészíti a gipsz sokszorosító formákat
 Előkészíti a gépeket berendezéseket kéziszerszámokat
 Esetenként dekorégetést végez
 Feladatait egyéni kreatív módon közelíti meg
 Felhasználja szakmai előképeit a terv végleges kialakításában
 Félkész kerámia tárgyat mázzal befúj
 Félkész kerámia tárgyat öntéssel mázaz
 Folyamatosan bővíti szakmai művészeti ismereteit
 Forrásanyagot információt gyűjt a munkához
 Gépi rá- és bekorongolással sokszorosít
 Információs és adminisztratív tevékenységeihez számítógépet használ
 Kerámia tárgyat zsengél
 Kialakítja karbantartja portfólióját
 Kialakítja vevőkörét- piacot kutat megrendelőt megbízót keres
 Kijavítja a mázhibákat utómunkálatokat végez a kész tárgyon
 Költségkalkulációt készít
 Különféle agyag- és porcelánmasszákat mázakat beszerez
 Mázas égetést végez
 Mázat előkészít átszűr
 Megtervezi kialakítja fejleszti szakmai eszközhátterét
 Munka- tűz- környezet- baleset- és egészségvédelmi előírásokat betart
 Munkafolyamatot tervez időbeni ütemezést készít
 Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat
 Nyers kerámia tárgyat engóbbal bevon
 Nyers kerámia tárgyat gipszformába öntéssel állít elő
 Nyers kerámiatárgyat összeilleszt ragaszt
 Nyers kerámiatárgyat retusál
 Nyers kerámiatárgyat szárít
 Önállóan értelmezi meghatározza a feladatot
 Öntőmasszát bekever átszűr
 Pályázatokon indul
 Plasztikus díszítéssel látja el a nyers kerámia tárgyat
 Reliefet plasztikát mintáz
 Síkdíszítést alkalmaz nyers vagy félkész tárgyon
1930








Szárítja összeállítja a gipszformákat
Színezőanyagokat festéket előkészít kimér korongos masszát meggyúr
Szükség esetén újraégeti a kerámia tárgyat
Szükség szerint egyeztet a megbízóval társtervezővel
Technikai- és anyagkísérleteket végez
Tervet vázlatot makettet készít vagy koncepciót alakít ki

Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:
”A” típusú ismeret:
















Az égetőkemencék használata
A formai megoldások és a technológia közötti összefüggések
A gépi korongolás technológiája
A gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi- és gépi szerszámok berendezések
a technológiai előírások
A gyakorlati munka végzéséhez szükséges kézi- és gépi szerszámok berendezések
és technológiai előírások
A képkomponálás szabályai a különböző képi elemek felületképző lehetőségei
A kerámia tárgyformálás alapműveletei gyakorlati fogásai
A kerámia tárgyformálás tapasztalatokon alapuló szakmai szabályai
A kézi- és gépi korongolás módjai fogásai
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai menete
A rajzolás és festés mestersége különböző technikái
Kerámia gyártástechnológia
Különböző rendeltetésű gipszformák készítési módjai
Motívumkeresés gyűjtőmunka tanulmányrajzok készítése hagyományos és
számítógépes módszerekkel
Öntési eljárások

”B” típusú ismeret:


















A célnak megfelelő mázazási műveletek
A dekoráció előtanulmányai a motívumrajzolás hagyományos és számítógépes
módszerei
A fény-árnyék viszony megjelenítése kontraszthatások- a tónusképzés lehetőségei
A finanszírozás lehetőségei
A forma és funkció összhangjának megjelenése a tárgyakban
A kőedény- és porcelánmasszák fajtái összetétele tulajdonságai
A költségvetés- költségterv alapelemei
A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai
A különféle formák - térformák emberi test stb. - kifejező kapcsolatai
A mázak fogalma szerepe összetétele nyersanyagai fajtái tulajdonságai
A műalkotások önálló értelmezési módjai az ismeretek kreatív alkalmazási
adaptációs lehetőségei (kor- stílus-meghatározás műleírás műelemzés)
A művészettörténet stíluskorszakainak és legújabb irányzatainak sajátosságai az
egyes időszakok szellemiségébe ágyazottan
A piackutatás és marketing alapjai
A porcelángyártás műfajai
A szárítás folyamatának megtervezése
A szerzői joghoz kapcsolódó szabályok
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
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A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
A tárgyak metszeti pontos méretezésű műhelyrajzainak készítése
A tárgytervezés gondolati- és munkafázisai
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva axonometria Mongerendszer)
A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai
A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
A XX. századi és kortárs kerámia-porcelán művészet
Az égetés céljának folyamatának és technológiájának kiválasztása
Az égetés céljának folyamatának technológiájának kiválasztása
Az égetési segédeszközök fajtái
Az elkészült munkák kiállításra való előkészítése
Az emberi test felépítése anatómiai szerkezete arányai mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
Az időszaki kiállítások anyagai alkotóik
Az információgyűjtés menete formái
Az ornamentális festés és díszítmények jellegzetességei
Bonyolult természeti formák növények és állatok megjelenítése azok felépítése
arányai mozgásai
Dombormű szobor és plasztika készítési folyamata
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Engóbok (színezett agyagmasszák) alapanyagai fajtái összeállítási módja
Formák térszerkezeti sajátosságainak statikai-dinamikai viszonyainak térbeli
ábrázolása
Jelentős alkotók kiemelkedő alkotások
Konkrét feladat önálló térbeni elképzelése rekonstruálása
Különböző kompozíciók alkotása montázs kollázs kevert és egyedi technikák
alkalmazása
Különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében elvontabb ábrázolási módok
használata
Máz alatti és máz feletti kerámiafestékek alapanyagai (fémoxidok- színtestek)
fajtái
Munkavédelmi előírások
Plasztikus- öntő- présmasszák előkészítésének módja
Seger-képlettel kifejezett máz-számítások
Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára belső látására támaszkodva kreatív
tervek készítése
Tárgyak növényi és állati formák emberi figura portré mintázása
Tárgytervezési- formálási feladatokhoz kapcsolódó elméleti ismeretek
Technikai-technológiai alapismeretek
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése összeállítása
Vizuális jelek szimbólumok egyértelmű következetes használata (pl. magyarázó
közlő rajzon)

”C” típusú ismeret:




Az anyag- és technológiai ismeretek kreatív felhasználási lehetőségei a
tárgyformálásban
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok megválasztása és kreatív
használata
A kínai és japán porcelán jellegzetességei
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A különböző korok és kultúrák kerámia-porcelán művészete
A különböző vállalkozási formák jellemzői
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák átlényegítés
absztrakció
A leggyakrabban használt betűtípusok
A magyar népi kerámia nagy tájegységeire jellemző stílus- és formajegyek
A magyar népművészet
A magyar porcelángyárak története- jellemző sílus- és formajegyei
A munka ütemezésének módja- a technológia által meghatározott határidők
A munkaszerződések megkötésére felbontására vonatkozó előírások szabályok
A műterem műhelyfelszerelés kialakításának szempontjai
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok előírások
A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői
Alapanyagok ismerete beszerzési források
Az agyagművesség kialakulásának története a porcelán felfedezése és
gyártástörténete
Az anyaghasználat megválasztásának szempontjai
Az egyén a közösség és a kultúra viszonya
Az európai kerámia-porcelán története és fejlődése
Az üzleti élet protokoll szabályai
Az üzleti terv tartalma felépítése
Egészség- és balesetvédelmi előírások
Fontos hazai műemlékek műgyűjtemények anyaga az egyetemes művészettörténet
emlékanyagának lelőhelyei
Kerámiaipari és tűzvédelmi szabályok előírások
Környezet- és tárgykultúra és azok változása
Környezetvédelmi előírások
Megrendelői igények társművészetek
Pénzügyi munkajogi szabályok
Tipográfiai alapszabályok

”D” típusú ismeret:







A kerámia területén használatos fizikai és kémiai alapfogalmak
A kerámiaipar nyersanyagai csoportosítása főbb tulajdonságai
Dokumentáció és adminisztráció
Földtani és ásványtani alapismeretek
Plasztikus- öntő- présmasszák elkészítésének módja
A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok
mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és
kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az
alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni.

A szakmai készségek szintenként:
”5”-s szintűek:



Komplex jelzésrendszerek
Szabadkézi rajzolás

1933

”4”-s szintűek:








Kerámia kéziszerszámok használata
Kézírás
Mitológiai vallási jelképek értelmezése
Néprajzi jelképek értelmezése
Szakrajz készítése
Szakrajz olvasása értelmezése
Térérzékelés

”3”-s szintűek:












Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Információforrások kezelése
Kerámia gépek használata
Labortechnikai eszközök
Labortechnikai eszközök használata
Mennyiségérzék
Műszaki rajz készítése
Műszaki rajz olvasása értelmezése
Olvasott szakmai szöveg megértése

”2”-s szintűek:







ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:
Személyes kompetenciák:

















Állóképesség
Döntésképesség
Elhivatottság
Elkötelezettség
Erős fizikum
Fejlődőképesség
Igyekezet
Kézügyesség
Látás
Monotónia tűrés
Mozgáskoordináció
Önállóság
Önfegyelem
Önfejlesztés
Pontosság
Stabil kéztartás
1934







Szorgalom
Tapintás
Térlátás
Testi ügyesség
Türelem

Társas kompetenciák:









Empatikus készség
Kezdeményező készség
Kompromisszum készség
Konfliktusmegoldó készség
Konszenzus készség
Motiválhatóság
Prezentációs készség
Segítőkészség

Módszerkompetenciák:























A környezet tisztán tartása
Általános tanulóképesség
Eredményorientáltság
Értékelés
Figyelemösszpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Következtetési képesség
Kreativitás
Lényegfelismerés képessége
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
Ötletgazdagság
Probléma feltárás
Problémaelemzés
Problémamegoldás
Tervezési készség
Új ötletek, megoldások kipróbálása

1935

Szakmai gyakorlat

Témakörök
048/1.3/0999-06 A
kerámia tárgykészítés
gondolati és technikai
előkészületei
048/1.5/0999-06 A
kerámiakészítés
anyagainak előkészítő
munkafázisai
048/1.4/0999-06 A
kerámiakészítés
eszközeinek és
berendezéseinek
előkészítése
048/1.2/1001-06 A nyers
kerámia tárgykészítés
befejező fázisai- ragasztás
szárítás tisztítás
048/1.6/1001-06 Égetési
eljárások

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 13, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

A kerámia tárgytervezés és tárgykészítés
technikai lehetőségei és kötöttségei. A forma
és dekoráció kölcsönhatása, technikai
eszköztára. A kerámia sokszorosító eszközök,
segédformák elkészítése.
A kerámia tárgykészítés kisszériás és ipari
módjai, technikai fogásai

10/Szakrajz értelmezése,
50/Kis csoportos szakmai munkavégzés
irányítással,
40/Müveletek gyakorlása,
50/Kis csoportos szakmai munkavégzés
irányítással,
50/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

A kerámia eszközök, gépi berendezések,
égetőkemencék működése

50/Kis csoportos szakmai munkavégzés
irányítással,
50/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

A kerámiatárgy részeinek összeillesztési
módjai, technikai lehetőségei. A nyersgyártás
alatt és szárítás közben keletkező deformáció
elkerülése. A retusálás módja, minősége
A kerámiaégetés fázisainak megismertetése,
figyelemmel kísérése. A kemencerakás
módja, szabályai. Égetési próbák és égetési
gyakorlat

40/Kis csoportos szakmai munkavégzés
irányítással,
60/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

10/Kis csoportos szakmai munkavégzés
irányítással,
75/Műveletek gyakorlása,
5/Munkamegfigyelés adott szempontok
alapján,
10/Technológiai próbák végzése,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

20/Kis csoportos szakmai munkavégzés

Modulzáró vizsga

048/1.3/1001-06 Mázazási A különböző mázazási eljárások, gépek,

1936

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

eljárások

segédeszközök megismertetése, a műveletek
begyakoroltatása. A mázvastagság
meghatározása, mázhibák elkerülése

048/1.1/1001-06 Nyers
kerámiatárgy előállítása

A különböző kerámia nyerskészítési- és
gyártási technikák gyakorlati elemeinek
megismertetése, gyakoroltatása. A kerámia
alapanyagok speciális tulajdonságainak,
hibalehetőségeinek megismertetése
A kerámiatárgy-díszítés megválasztásának
elvei, a plasztikus díszítés stílushordozó
szerepe. Különféle kéziszerszámok,
díszítőeszközök használata
A kerámiatárgy-díszítés megválasztásának
elvei, a minta forma- és karaktermódosító
szerepe. A toll, ecset és más díszítőeszközök
használata

048/1.5/1001-06
Plasztikus díszítési
eljárások
048/1.4/1001-06
Síkdekorációs eljárások

irányítással,
70/Műveletek gyakorlása,
5/Technológiai próbák végzése,
5/Tecnológiai minták elemzése,
40/Kis csoportos szakmai munkavégzés
irányítással,
60/Műveletek gyakorlása,

A továbbhaladás
feltételei
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

10/Kis csoportos szakmai munkavégzés
irányítással,
90/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

10/Kis csoportos szakmai munkavégzés
irányítással,
90/Műveletek gyakorlása,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Szakmai elmélet

Témakörök

Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
048/1.1/0999-06 A
Az egyetemes és a hazai kerámia kultúra
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
kerámiakészítés története- története, technikai, stiláris jellemzői.
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli érdemjegy
korok stílusok műhelyek Hagyományok és kísérletek a kerámiakészítés 20/Hallott szöveg feladattal vezetett
- írásbeli érdemjegy
területén. Az egyedi kerámiatárgytól a gyári feldolgozása,
termékig
10/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
20/Szakrajz készítése tárgyról,
1937

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

048/1.2/0999-06 Kerámia Kerámia alapanyagok, segédeszközök,
alapanyagok és
technikai- technológiai szabályok
segédeszközök
kiválasztása

A továbbhaladás
feltételei
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 7. szóbeli érdemjegy
20/Hallott szöveg feladattal vezetett
8. írásbeli érdemjegy
feldolgozása,
20/Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban,
Modulzáró vizsga
9. szóbeli érdemjegy
10. írásbeli érdemjegy

Szakmai tervezés I, II

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 3, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

048/1.2/0982-06 A
tervezési munka fázisai

A kiadott tervezési feladatok után a
tervvázlatok, azok variációinak elkészíttetése,
a tervezés munkamódszereinek elsajátíttatása.
A tipográfiai ismeretek alkalmazása

20/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/Tervrajz készítése tárgyról,
20/Tervrajz elemzése hibakeresés,

048/1.1/0982-06 A
tervezői szemlélet és
problémamegoldás

A tervezés metodikájának megismertetése,
önálló véleményalkotásra, esztétikai és
szakmai feladatok igényes megoldására
alkalmas gondolkodásmód kialakítása

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
20/Elemzés készítése tapasztalatokról,
50/Információk feladattal vezetett
rendszerezése,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

1938

Gazdasági ismeretek

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
40/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli számonkérés
40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
20/Információk önálló rendszerezése,

048/1.1/0981-06 A
technikai környezet a
munkafeltételek ismerete.
A vállalkozásokat vagy a
közvetlen munkaterületet
érintő baleset- munkatűz- és környezetvédelmi
előírások
048/1.2/0981-06 Önálló
alkotótevékenység vagy
alkalmazotti munka
szervezése gazdasági
háttere

A munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások
célja, szabályozási rendszere, hatósági
felügyelete, a biztonságos munkavégzés
feltételei. A kor technikai szintjének
megfelelő munkakörülmények kialakítása.
Tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályok
alkalmazása
A vállalkozások tervezése, ütemezése,
pénzforgalmi szabályai. Üzleti tervezés és
marketing. Adatszolgáltatás számítógépes
programokon keresztül

40/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli számonkérés
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
25/Információk önálló rendszerezése,
5/Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre,

048/1.3/0981-06 Önálló
alkotótevékenység vagy
alkalmazotti munka
szervezése jogi háttere

Állampolgári ismeretek - a vállalkozási és
alkalmazotti környezethez kapcsolódó jogi
ismeretek - munkajog, szerzői jog,
szerződések, alapvető államigazgatási
szabályok. A törvényi szabályozás szerinti
nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok

50/Olvasott szöveg feldolgozása
Modulzáró vizsga
jegyzeteléssel,
- szóbeli számonkérés
45/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
5/Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre,

1939

Portfólió készítése

Témakörök
Prezentáció szerkesztése
Saját weboldal
szerkesztése
Önéletrajz készítése
Portfólió összeállítása
Önálló kiállítás
információs anyagának az
összeállítása

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 3, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A tanulók képesek legyenek a munkáikból
rendezett, tematikus bemutató anyagot
összeállítani.
A vizsgamunka prezentálásának a kor
színvonalának megfelelő művészi szintű
megvalósítása.
A felsőoktatási felvételihez szükséges
szakmai anyag összeállítása. Saját kiállítási
anyag előkészítése (meghívó, plakát,
prospektus, képfelirat... stb.)

20/ Információk feladattal vezetett
rendszerezése,
60/ Tervrajz készítése tárgyról,
20/ Tervrajz elemzése hibakeresés,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlati
érdemjegy

Rajzolás-festés I,II

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 6
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

048/1.14/0980-06 A
A rajzolás és festés kifejezési lehetőségeinek
rajzolás és festés tecnikai vizsgálata. A különböző jel- és
és kifejezési lehetőségei gesztusrendszerek megismerése, a rajz- és
festéstechnikai eszközök használata
048/1.13/0980-06
Ornamentális és figurális ábrázolás. Portré és
Összetett rajzi feladatok akt

048/1.11/0980-06
Szabadkézi rajzolás és

A fejlett és kiművelt vizuális szemlélet
kialakítása érdekében önálló ábrázolási

10/Szabadkézi rajz értelmezése,
60/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
30/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
10/Szabadkézi rajz értelmezése,
80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
10/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
20/Szabadkézi rajz értelmezése,
80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy
1940

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

gyakorlatok sora. Egyszerű geometrikus
tárgyak rajza, a perspektíva szabályainak
alkalmazása
048/1.12/0980-06
A kompozíció, vonal- és tónusértékek
Szabadkézi rajzolás és
vizsgálata. A színkeverés alapjai. Csendélet,
festés szabályai
drapéria, portré rajzolás és festés
048/1.15/0980-06 Térbeli Térbeli formák, arányok, tömegek
megjelenítés
tanulmányozása természeti képződmények,
emberi figurák, portrék megmintázásán
keresztül. Modellek, papírplasztikákká
készítése

A továbbhaladás
feltételei

festés alapjai

10/Szabadkézi rajz értelmezése,
90/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

20/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
30/Geometriai ábrázolásmódú rajz készítés
tárgyról,
50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

Modulzáró vizsga
- gyakorlat érdemjegy

Ábrázoló geometria

Témakörök
048/1.17/0980-06
Térábrázolási rendszerek

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Ábrázoló geometriai ismeretek, szerkesztési
eljárások elsajátíttatása. A különféle
térábrázolási módok megismertetése

048/1.18/0980-06 Térbeli Térbeli formák, arányok, tömegek
szerkesztési feladatok
tanulmányozása természeti képződmények,
emberi figurák, portrék megmintázásán
keresztül. Modellek, papírplasztikákká
készítése

50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Információk önálló rendszerezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
10/Információk önálló rendszerezése,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- írásbeli érdemjegy

1941

Betűrajz
Témakörök
048/1.16/0980-06
Betűrajz-tipográfia

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 2,
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az írott kommunikáció elemei, a betűk
kialakulása. A betűformák koronkénti
változása a kézírástól a nyomtatott betűig.
Betűtípusok, betűtervezők. A tipográfia
szabályai. Manuális és számítógépes
programmal készített szövegek, feliratok
tervezése, készítése a stiláris érzékenység, a
tipográfia alapjainak elsajátítása céljából

30/Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása,
20/Információk önálló rendszerezése,
10/Betűrajz elemzése hibakeresés,
40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
- szóbeli számonkérés
- gyakorlati
érdemjegy

Esztétika

Témakörök

Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
048/1.8/0980-06 Hazai és A legjelentősebb budapesti és vidéki
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
külföldi műgyűjtemények múzeumok anyagai. A legnagyobb külföldi 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
múzeumok gyűjteményei
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- önállóan készített
prezentáció, kritika
értékelése
042/1.7/0980-06
Klasszikus alkotók, klasszikus alkotások
20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
Klasszikus és kortárs
kiemelése. Botticellitől Michelangelo-ig.
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
alkotók életművek
Caravaggio, Rembrandt és Goya festményei. 40/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
kiemelése
Monet, Cesanne, Gauguin. Matisse, Picasso, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
- önállóan készített
Csontváry, Dali. A legújabb törekvések
10/Leírás készítése,
prezentáció, kritika
képviselői a nemzetközi és hazai
értékelése
művészetben
1942

Művészettörténet
Témakörök
033/1.5/x0980-06 A
modern művészet

033/1.2/x0980-06 A
művészettörténet
korszakai- a román stílus
és a gótika

033/1.3/x0980-06 A
reneszánsz és a barokk
művészete

Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeumlátogatásokon keresztül. Avantgárd
törekvések a XX.század művészetében.
Fauvizmus és expresszionizmus. Kubizmus,
futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus.
Magyar művészeti csoportok. Az absztrakt
művészet a konstruktivizmustól a
gesztusfestészetig. A XX. század második
felének művészeti törekvései. A posztmodern
művészet.
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeum látogatásokon keresztül.
Ókeresztény és bizánci művészet. Az iszlám
világa. Kopt művészet. A népvándorlás kora.
Román kori építészet és szobrászat. A gótika
elterjedése.
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeum látogatásokon keresztül. A korai
reneszánsz művészet Itáliában. A reneszánsz
Magyarországon. Az érett reneszánsz
építészeti, szobrászati és festészeti emlékei

A továbbhaladás
feltételei
20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
40/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

1943

Témakörök

033/1.4/x0980-06 A
XVIII-XIX. század
művészeti irányzatai

048/1.6/0980-06
Műalkotások elemzése
033/1.1/x0980-06
Művészettörténet a
kezdetektől az ókorig

Tartalmak
Itáliában. Nématalföld festészete a XV.-XVI.
században. A manierizmus. A barokk
építészet elterjedése. Holland, flamand és
spanyol festészet a XVII. században.
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeum látogatásokon keresztül.
Klasszicizmus és romantika. Historizmus és
eklektika. Realista festészet. Plein air
festészet, az impresszionizmus megjelenése.
Posztimpresszionizmus, szimbolizmus és
szecesszió. A nagybányai festészet.
A meghatározó művészeti értékek
felismerése, kreatív egyéni feldolgozása,
felhasználása
Az egyetemes és magyar művészettörténet
jelentős korszakainak és stíluselemeinek
megismertetése vetített képes előadásokon,
múzeum látogatásokon keresztül. Az
ősművészet leletei. A bronzkor tárgyai.
Egyiptom és Mezopotámia. A krétai és
mükénéi kultúra. Az ókori görög, etruszk és
római művészet korszakai és jellemzői.
Pannónia emlékei.

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

50/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
- szóbeli számonkérés
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
30/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
10/Leírás készítése,

1944

Néprajz

Témakörök
048/1.10/0980-06 A
magyar népművészet

048/1.9/0980-06 Néprajz
és népművészet
alapfogalmai

Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0,
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
A magyar népművészet tárgyi emlékeinek
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
feldolgozásán keresztül, a népi kultúra,
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
tájegységekre jellemző vonásainak
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
megismertetése, a motívumkincs feldolgozási 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
módjai, továbbalakítási lehetőségei
20/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
A néprajz és A népművészet kutatási
területei, megnyilvánulási formái. Távoli
tájak jellegzetes néprajzi anyaga, szokásai,
tárgyi kultúrája. A hiedelemvilág és
motívumkincs összekapcsolódása

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
Modulzáró vizsga
30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés
10/Információk önálló rendszerezése,
- írásbeli érdemjegy
10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel,
20/Szabadkézi rajz készítése tárgyról,
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A 13. évfolyam végén összefüggő szakmai gyakorlat van: időtartama 90 óra (3hét, napi 6 óra)
A szakmai gyakorlat anyagát a tantestület határozza meg és állítja össze az adott évfolyam
tulajdonságainak, adottságainak a figyelembevételével. A szakmai gyakorlat során lehetőség
nyílik a szakacsoporton belül az egyes szakmák átjárhatóságára, az átjárhatóság szakmai
programját a mindenkori tantestület határozza meg és állítja össze, ellenőrzi.

OSZTÁLYZÁSI KÖVETELMÉNYEK:
Az osztályzatok százalékos arányai az érettségi követelmények százalékos értékeit követik.
jeles:
80-100%
Jó:
60-80%
Közepes: 40-60%
Elégséges: 40-20%
Elégtelen: 20-0%

A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolarendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével.
Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfolió leadása a képző intézmény által megadott
határidőre
A 3. és az 5. vizsgarész megkezdésének feltétele: kerámia vizsgamunka készítése, a képző
intézmény által megadott téma körökből. A vizsgamunka kivitelezése a képzés utolsó 4
hónapjában történik.
A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Népművészeti minta és formakincs egy adott területének feldolgozása a vizsgázó
szakterületéhez közelálló, gyakorlati munka teljesítésével- vizsgán történő bemutatásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Portfólió elkészítése, amelyben a tanuló bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai
munkáit (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 30%
4. feladat 20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A munkavállalással és vállalkozássokkal kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A tervezői gondolkodásmód bemutatása, a szakmai gyakorlati vizsgamunka
dokumentációjának az elkészítése. Terv, vázlat, virtuális 3D modell vagy makett készítése az
adott szakmai vizsga feladathoz kapcsolódóan (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0999-06 Kerámia-porcelán el_képek értelmezése, anyagok- és segédanyagok
alkalmazása, eszközök- és gépek használata
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kerámia és a porcelán szakmatörténet. Alapanyagok jellemzői, a különböző
technikák és technológiák alkalmazása
A hozzárendelt vizsgatevékenység:
Szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő: 30 perc, válaszadási idő: 15perc)
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1001-06 Kerámia tárgykészítés és égetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vizsgamunka bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 100%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 211 10 0000 00 00 azonosító számú, Keramikus megnevezés szakképesítéshez rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 30
2. vizsgarész: 5
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 40
6. Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Keramikus
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
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Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Moduláris szakképzés
Helyi tanterv

Színházi táncos
Szakmaszám: 54 212 07 0010 54 04
Képzési idő: 2 év
Képzés feltétele: Érettségi

1949

HELYI TANTERV
Művészet, közművelődés, kommunikáció. SZAKMACSOPORT
Táncos. SZAKMA
OKJ SZÁMA: 54 212 07 0010 54 04
A képzés szabályozásának jogi hátterét az OKM által kiadott központi program tartalmazza.
ÉRVÉNYES: 2009. szeptember 1-től
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CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK
A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Táncos/Színházi
táncos szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására
felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak
megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.
A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok:
 A gyakorlatok gyakorlatsorok szerkesztési módszereit bemutatja
 A klasszikus balett meghatározott tréningjének rúd- és középgyakorlatait végzi
 A lépések helyes végrehajtásának szabályait helyesen alkalmazza
 A modern tánc technikák kombinációit összekötve végzi
 A szakkifejezések jelentését helyes kiejtését alkalmazza
 A tánc és a zene szoros kapcsolatát figyelembe véve szerkeszt gyakorlatokat
 A táncművészet egyetemes és hazai irányzatait megjelöli
 A táncművészet stíluskorszakait megkülönbözteti
 A tánctörténet kiemelkedő alkotóit és azok műveit azonosítja
 Állóképesség fejlesztő erőnléti gyakorlatokat végez
 Bemelegít beénekel
 Bemelegítő készségfejlesztő gyakorlatokat végez
 Ellenőrzi a jelmez kellék hiánytalan meglétét
 Felkészülten vesz részt az előadásban
 Figyelemmel kíséri az előadás menetét
 Folyamatosan mentális kapcsolatot tart az előadókkal
 Forgáskombinációkat végez
 Improvizál
 Kis és nagy ugrásokat gyakorol
 Klasszikus- és modern tánc elemekből komponált férfi-női tánckettősöket tanul be
 Koreográfiát tanul be szólistaként és kartáncosként
 Megfelel a táncművészet általános és szakmai műveltségi elvárásainak
 Modern tánc technikák elemeit gyakorolja
 Modern tánc tréningsorokat tanul be
 Napjaink táncművészetének eseményeit figyelemmel kíséri
 Önállóan állít össze rúd és középgyakorlatokat
 Repertoárpróbán vesz részt
 Sminkelni tanul
 Spicc-kombinációkat gyakorol (lányok végzik)
 Stílusgyakorlatokon vesz részt
 Színészmesterséget tanul
 Színpadbejáráson vesz részt
 Színpadi ismereteket szerez
 Színpadképessé teszi magát
 Tánc technikáját folyamatosan karbantartja és fejleszti
 Ugrás és forgás gyakorlatokat szerkeszt
Az alkalmazandó ismeretek, típusonként:
”A” típusú ismeret:



A balett szakkifejezései azok jelentése leírása kiejtése
A folyamatos koordináció
1951









A harmonikus kivitelezés módjai
A klasszikus karakter és modern technikára épülő koreográfiák
A művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségei
A térformák tisztaságának megtartása a csoportmunka egymásra figyelő
magatartásformájának jelentősége
Az adott feladat pontos technikailag és zeneileg egyaránt egyszerre történő
végrehajtásának módjai
Nagyobb lélegzetű színpadi igényeket kielégítő koreográfiák
Napjaink táncművészetének jelentős eseményei

”B” típusú ismeret:






















A folyamatos koordináció jelentősége
A gyakorlatok gyakorlatsorok szerkesztési módszerei azok koordinált bemutatása
A harmonikus kivitelezés módjai
A különböző ritmusképletek ütemfajták
A különböző táncok stílusa jellemző magatartásformái
A különböző tánctechnikák lépéseinek helyes végrehajtásához szükséges
szabályok
A lépéskombinációk végrehajtási szabályai
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek fajtái
A szerepformálás színpadi alaphelyzeteinek jelentősége
A színjátszás színpadi viselkedés alapvető szabályai
A színpadi jelenet egysége dramaturgiai íve
A színpadi kifejezés mozgással történő verbális és nonverbális formái
A tánc és a színház kapcsolata
A tánc stíluskorszakai és azok legfőbb jellemzői az adott korszakon belül- néptánc
történelmi társastánc
A táncművészet egyetemes és hazai irányzatai kiemelkedő reprezentánsai
A történelmi korok táncainak stilizált alkalmazott formái
Alapvető beszédtechnika
Az új szakmai törekvések
Egyszerű szituációban különböző hangulatok
Helyzetgyakorlatok jelenetek
Tanult történelmi korok táncainak alaplépése

”C” típusú ismeret:













A hangeffektusok hangszerek
A helyes zenei beosztás
A klasszikus balett alaplépései
A különböző modern tánctechnikák alapelemei és stílusjegyei
A magyar és más népek táncai alaplépései
A színpadi táncművészet és a balettművészet fejlődése kialakulási körülményei
A tánc és a zene kapcsolata valamint a táncművészetnek a többi művészeti ághoz
való viszonya
A tánc kialakulásának története fejlődése
A történelmi korok táncai alaplépései térformái és jellemző stílusjegyei
A zene és a többi művészeti ág a zene és a tánc kapcsolata és egymásra gyakorolt
hatása
A zenei hang tulajdonságai
A zenei struktúra a táncban
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A zenei szakkifejezések
Adott stíluskorszakon belül a zenei műfajok az egyes műfajok előadó apparátusa
Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok azok legfőbb jellemzői
A szakmai képzes során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok
mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és
kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejleszési követelményként az
alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni.

A szakmai készségek szintenként:
”5”-s szintűek:





Harmonikus mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Mozgásmemória
Mozgásutánzási készség
Szakmai nyelvű beszédkészség

”4”-s szintűek:








Köznyelvi beszédkészség
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Ritmusérzék
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Tájékozódás
Térérzékelés

”3”-s szintűek:





Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Kézügyesség

Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként:
Személyes kompetenciák:
















Állóképesség
Egyensúlyérzék
Elhivatottság
Elkötelezettség
Erős fizikum
Fejlődőképesség
Felelősségtudat
Igyekezet
Kitartás
Külső megjelenés
Megbízhatóság
Monotónia tűrés
Mozgáskoordináció
Önállóság
Önfegyelem
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Önfejlesztés
Pontosság
Stressztűrő képesség
Szorgalom
Térbeli tájékozódás
Terhelhetőség
Testi ügyesség
Tűrőképesség

Társas kompetenciák:






Interperszonális rugalmasság
Irányíthatóság
Motiválhatóság
Segítőkészség
Udvariasság

Módszerkompetenciák:














Áttekintő képesség
Emlékező képesség
Eredményorientáltság
Felfogó képesség
Figyelemmegosztás
Figyelemösszpontosítás
Intenzív munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kreativitás
Logikus gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Ötletgazdagság

1954

ECDL operációs rendszerek

Témakörök
1. IKT alapismeretek

2. Operációs rendszerek

3. Szövegszerkesztés

4. Táblázatkezelés

5. Prezentáció

6. Internet és

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 1, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
Információs és kommunikációs Technológia 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
alapfogalmai, a személyi számítógép részei és 35/Olvasott szöveg feldolgozása
azok funkciói
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,
35/Információk rendszerezése segítséggel,
Számítógép használata, fájlkezelés
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,
35/Információk rendszerezése segítséggel,
Egyszerű levelek, dokumentumok
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
létrehozása,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,
35/Információk rendszerezése segítséggel,
Táblázat szerkesztés, cellák, listák
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
létrehozása, sorok, oszlopok szerkesztése,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
szám és szövegtartalom formázása,
jegyzeteléssel,
grafikonszerkesztés
35/Információk önálló rendszerezése,
35/Információk rendszerezése segítséggel,
Prezentációk létrehozása, elmentése,
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
prezentációs nézetek értelmezése,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
szövegbevitel, beszúrás, szerkesztés,
jegyzeteléssel,
Animálás, áttünési effektusok
35/Információk önálló rendszerezése,
35/Információk rendszerezése segítséggel,
Internethasználat, böngészés, web böngésző 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,

A továbbhaladás
feltételei
Gyakorlati érdemjegy

Gyakorlati érdemjegy

Gyakorlati érdemjegy
Gyakorlati érdemjegy

Gyakorlati érdemjegy

Gyakorlati érdemjegy

Gyakorlati érdemjegy
1955

Témakörök
kommunikáció

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

feladatok, információkeresés, webtartalom
dokumentálása,
e-mil használata, hálózati etikett, csatolt
fájlok, levelező szoftwer kezelése

A továbbhaladás
feltételei

35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,
35/Információk rendszerezése segítséggel,

Próbatermi gyakorlatok II

Témakörök

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 2
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

Koreográfia betanulása és Koreográfiák betanulása és gyakorlása,
gyakorlása
repertoárpróbákon való részvétel.

Tánctechnikai gyakorlatok A klasszikus balett, a modern-kortárs tánc, a
néptánc technika elemeinek elsajátítása,
hosszabb mozdulatsorok rendszeres
gyakorlása.

50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,
50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés
Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés

Művészettörténet
Témakörök
Az őskor művészete
Az ókor művészete
A koraközépkor
művészete

Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A művészet és az emberiség kapcsolata és
kronologikus bemutatása
A táncművészet és más művészeti ágak
kapcsolata

A továbbhaladás
feltételei

- A tanuló foglalkozzék a világkép és a - Szóbeli számonkérés
- Írásbeli számonkérés,
képzőművészet viszonyával,
- Értelmezze a művészet helyét a kultúrában és a

röpdolgozat,
témazáró dolgozat
1956

Témakörök
A népvándorlás kora
A román művészet
Gótika
Reneszánsz
Barokk
A XIX század
stílusirányzatai
A szecesszió
A XX. század művészete
Kortárs törekvések és
napjaink művészete

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
társadalomban,
- Önálló kiselőadás
A tantárgy ismertesse meg a tanulóval:
értékelése
- Mutassa be a művészet folytonosságát és korról - Házi dolgozat,
projektmunka
- a művészetek formanyelvének alapvető elemeit, korra változó jellegét,
értékelése
- a legjellemzőbb kifejezőeszközöket
komponálásmódokat a műalkotásokban,

és - Végezze el az egyes művészettörténeti korok
jellemző stílusjegyeinek összehasonlítását,

- a művészettörténet nagy alkotóit és jellemző - Értelmezze a kortárs művészet hagyományokhoz
alkotásait az őskortál napjainkig,
való viszonyát,
- a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a - Mutassa be a művészeti ágak kapcsolatát,
művészettörténeti korokban, és a városi
folklórban.
- 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.

Színháztörténet
Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 1, Gyakorlati óraszám: 0

1957

Témakörök
A színjátszás története.
XX. századi rendezői
stílusok
Modern színházi
irányzatok
Mai előadások elemzése

Tartalmak
-

Tanulói tevékenységformák

Görög klasszikus színháztér-az abszurdig (Theszpisztől-Igneszqu-ig)
Grotowski, Brook, Kántor…
Mozgásszínház története
Egyetemes és hazai klasszikus és kortárs
mozgásszínházi törekvések.

szövegolvasás és értelmezés
Önálló anyaggyűjtés és előadások,
vitafórumok tartása
Ismeretszerzés vetített filmek, élő
színházi előadások, színházbejárás
segítségével

-

-

A továbbhaladás
feltételei
Szóbeli számonkérés
Írásbeli
számonkérés,
röpdolgozat,
témazáró dolgozat
Önálló kiselőadás
értékelése
Házi dolgozat,
projektmunka

Anatómia

Témakörök
Az emberi test általános
felépítése

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Az emberi test általános felépítése, csontozat, Az
emberi
szervezet
működésével - Szóbeli számonkérés
izomzat...stb.
kapcsolatos
egyszerű
megfigyelések, - Írásbeli számonkérés,
Az emberi test működése.
vizsgálatok elvégzése, dokumentálása, röpdolgozat,
Az ízületek és a mozgás kapcsolata
értékelése.
témazáró dolgozat
Önálló
anyaggyűjtés
és
előadások, - Önálló kiselőadás
vitafórumok tartása az egészséges életmód értékelése
témakörében.
- Házi dolgozat,
Projektmunka,
kiselőadás,
prezentáció projektmunka
készítés.
értékelése
Áltudományos
és
kereskedelmi
célú
sajtóanyagok kritikai elemzése.
Ismeretszerzés külső előadó, az emberi testről
vetített filmek segítségével.
Ismeretszerzés,
megerősítés
egyszerű
kísérletek,
mikroszkópos
vizsgálatok
1958

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei

segítségével.
Szakmai elmélet

Témakörök

Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

076/4.1/0949-06 Balett
elmélet I.

A klasszikus balett szakkifejezéseinek, azok
jelentésének, azok leírásának, kiejtésének
elsajátítása.

076/4.2/0949-06 Balett
elmélet II.

Gyakorlatok, gyakorlatsorok önálló
összeállítása.

076/4.3/0949-06 Balett
elmélet III.

Gyakorlatok, gyakorlatsorok szerkesztési
módszereinek alkalmazása, azok koordinált,
zenével összhangban történő bemutatása.

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
Szóbeli számonkérés

Modulzáró vizsga
Szóbeli számonkérés
gyakorlatok,
gyakorlatsorok önálló
összeállítása,
szerkesztése és
zenével kombinált
bemutatása
Modulzáró vizsga
Szóbeli számonkérés
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
összeállítása,
szerkesztése, zenével
kombinált bemutatása

Általános elmélet
Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0
1959

Témakörök
076/3.2/0949-06
Tánctörténet I.

076/3.3/0949-06
Tánctörténet II.

076/3.1/0949-06
Zeneismeret

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

A táncművészet történetének, kialakulásának,
fejlődésének ismerete. Tájékozottság a
különböző táncstílusok és táncműfajok
tekintetében. Az egyetemes tánctörténet
legkiemelkedőbb alkotói munkásságának
ismerete.
A jelen tánceseményeinek ismerete.
Tájékozottság a hazai és nemzetközi
kiemelkedő alkotók és táncelőadások
témájában.
A táncművészet gyakorlásához szükséges
zenei kultúra elsajátítása, a különböző zenei
műfajok, stílusok, korszakok felismerése.
Szükséges ritmikai ismeretek elsajátítása.

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,
30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
Szóbeli számonkérés,
írásbeli számonkérés

Modulzáró vizsga
Szóbeli számonkérés,
írásbeli
számonkérés
Modulzáró vizsga
Szóbeli számonkérés,
írásbeli
számonkérés
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
összeállítása,
szerkesztése, zenével
kombinált bemutatása

Színházi tánc

Témakörök
076/1.1/0949-06
Klasszikus balett I.

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 13
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák
A klasszikus balett tréningjének rúd,
középgyakorlat sorainak elsajátítása

50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés

1960

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

076/1.2/0949-06
Klasszikus balett II.

Kis és nagy ugrások variált formáinak
elsajátítása.

50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,

076/1.3/0949-06
Klasszikus balett III.

Forgáskombinációk elsajátítása, gyakorlása, a 50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
nő spicc technika ismerete, elsajátítása.
mellett,
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés

Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés

076/1.5/0949-06 Modern A különböző modern tánctechnikák
tánc technikák elsajátítása tréninganyagának ismerete.
I.

50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,

Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés

076/1.6/0949-06 Modern Modern koreográfiák elsajátítása és
tánc technikák elsajátítása bemutatása.
II.

50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,

Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés

076/1.7/0949-06 Néptánc Alapvető néptánc motívumok ismerete,
technikák elsajátítása
stilizált, koreográfiába foglalt formájának
elsajátítása. Eredeti táncfolyamatok
betanulása.

50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,

Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés

076/1.4/0949-06 Pas de
A pas de deux elemeinek szerkesztett
deux (férfi-női tánckettős) formában történő előadása.

50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,

Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés

1961

Témakörök

Tartalmak

076/1.8/0949-06 Színpadi Különböző stílusú koreográfiák (történelmi
tánctechnikák elsajátítása társastánc, modern társastánc, musical tánc
alkalmazott formái) betanulása, bemutatása.

Tanulói tevékenységformák
50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés

1962

Színpadi gyakorlat

Témakörök

Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 4
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
Szóbeli számonkérés
gyakorlatok,

076/2.4/0945-06 Elméleti A tánctechnikai elemek végrehajtási
felkészülés I.
szabályainak ismerete.

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,

076/2.5/0945-06 Elméleti Egy színházi előadás közreműködői
felkészülés II.
magatartásának elsajátítása.

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,

Modulzáró vizsga
Szóbeli számonkérés
gyakorlati vizsga

076/2.6/0945-06 Elméleti Nyitottság és befogadás képességének
felkészülés III.
kialakítása az új szakmai törekvések iránt.

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,

Modulzáró vizsga
Szóbeli számonkérés
gyakorlati vizsga

076/2.7/0945-06 Elméleti
felkészülés IV.

30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása,
35/Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel,
35/Információk önálló rendszerezése,

Modulzáró vizsga
Szóbeli számonkérés
gyakorlati vizsga

30/Csoportos helyzetgyakorlat,
35/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
35/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,

Modulzáró vizsga
Szóbeli számonkérés
gyakorlati vizsga

076/2.1/0945-06 Előadói
feladatok

A színészmesterség alapvető helyzeteinek,
gyakorlatainak, színpadi jeleneteknek
betanulása, gyakorlása, bemutatása.

1963

Témakörök

Tartalmak

Tanulói tevékenységformák

076/2.2/0945-06 Színpadi A színpadi előadás színházi technikájának
előkészületek
ismerete, a színpadi felkészülés elsajátítása.
076/2.3/0945-06 Színpadi A táncelőadásban való részvétel
feladatok
kritériumainak elsajátítása. A csoportos
munka jellemzőinek gyakorlati alkalmazása.

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
Szóbeli számonkérés
gyakorlati vizsga

50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett,
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,
100/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet Modulzáró vizsga
mellett,
Szóbeli számonkérés
gyakorlatok,
gyakorlatsorok
összeállítása,
szerkesztése, zenével
kombinált bemutatása

Próbatermi gyakorlatok I.

Témakörök
076/1.1/0945-06
Előkészítő gyakorlatok

Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 5
Tartalmak
Tanulói tevékenységformák

Testtudat kialakítása, állóképesség-fejlesztés, 50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
stílusgyakorlatok elsajátítása. Prevenció
mellett,
ismerete.
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,
076/1.3/0945-06
Koreográfiák betanulása és gyakorlása,
50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
Koreográfia betanulása és repertoárpróbákon való részvétel.
mellett,
gyakorlása
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
irányítással,
076/1.2/0945-06
A klasszikus balett, a modern-kortárs tánc, a 50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
Tánctechnikai gyakorlatok néptánc technika elemeinek elsajátítása,
mellett,
hosszabb mozdulatsorok rendszeres
50/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
gyakorlása.
irányítással,

A továbbhaladás
feltételei
Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés
Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés
Modulzáró vizsga
Gyakorlati
számonkérés

1964

A 13. évfolyam végén összefüggő szakmai gyakorlat van: időtartama 90 óra (3hét, napi 6 óra)
A szakmai gyakorlat anyagát a tantestület határozza meg és állítja össze az adott évfolyam
tulajdonságainak, adottságainak a figyelembevételével. A szakmai gyakorlat során lehetőség
nyílik a szakmacsoporton belül az egyes tánc nemek (klasszikus, modern és néptánc)
átjárhatóságára, az átjárhatóság szakmai programját a mindenkori tantestület határozza meg és
állítja össze.
Osztályzási követelmények:
Az osztályzatok százalékos arányai az érettségi követelmények százalékos értékeit követik.
jeles:
80-100%
Jó:
60-80%
Közepes: 40-60%
Elégséges: 40-20%
Elégtelen: 20-0%
A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 Modulzáró vizsga eredményes letétele
 Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
 Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a
modulzáró vizsga eredményes letételével
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0945-06 Próbatermi és színpadi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Klasszikus balett- Kortárs,- Modern tánc- Néptánc-iskolagyakorlatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Kompozíciók, koreográfiák
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tánctörténet
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A műfajhoz tartozó speciális ismeretek
1965

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 10%
4. feladat 10%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0946-06 Klasszikus balett technikájának folyamatos karbantartása és fejlesztése
Hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Klasszikus balett tánc
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 60 perc
Hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Színpadi tánc
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tánctörténet
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Táncmű elemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 10%
4. feladat 10%

1966

3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0947-06 Kortárs, modern tánc technikájának folyamatos karbantartása és fejlesztése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Modern tánc
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Kompozíciók
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tánctörténet
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő:30 perc, válaszadási idő:15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Anatómia
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő:30 perc, válaszadási idő:15 perc)
1. feladat: 40%
2. feladat 40%
3. feladat 10%
4. feladat 10%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0948-06 Néptánc technikájának folyamatos karbantartása és fejlesztése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Néptánc
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartam: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Koreográfiák
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
1967

Időtartam: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tánctörténet
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartam: 45 perc (felkészülési idő.30 perc, válaszadási idő:15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Táncfolklorisztika, néprajzi alapismeretek, folklórismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Szóbeli
Időtartam: 45 perc (felkészülési idő.30 perc, válaszadási idő:15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat: 40%
2. feladat: 40%
3. feladat: 10%
4. feladat: 10%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0949-06 Színházi tánc technikájának folyamatos karbantartása és fejlesztése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Klasszikus balett
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Időtartam: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Színpadi tánc
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tánctörténet
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Balettelmélet
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
1968

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 10%
4. feladat 10%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 212 07 0010 54 01 azonosító számú, Klasszikus balett-táncos megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40
2. vizsgarész: 60
Az 54 212 07 0010 54 02 azonosító számú, Kortárs-, modern táncos megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40
3. vizsgarész: 60
Az 54 212 07 0010 54 03 azonosító számú, Néptáncos megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40
4. vizsgarész: 60
Az 54 212 07 0010 54 04 azonosító számú, Színházi táncos megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 40
5. vizsgarész: 60
10. Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Táncos
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
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