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Bevezető 
 
 
 

A képzési idő és képzési szakaszok, az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott 
célok alapján kidolgozott órakeretek, a tagozatos és fakultációs kínálat a felső középfokú képzési 
szakaszban, a tanulók tanórán kívüli (otthoni) terhelése az alsó és felső középfokú szakaszban, a 
sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására vonatkozó feladatok és az érettségi vizsgát 
követő szakképző szakasz leírása a 2. kötet elején található. 

Iskolánkban a 2005/2006-os tanévben kezdődött meg a nyelvi előkészítő évvel kibővített 
tagozaton az oktatás felmenő rendszerben, először az akkori 7. évfolyam számára, majd a 
2008/2009-es tanévtől kezdve a 7 évfolyamos, nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozathoz 
csatlakozik az 5 évfolyamos nyelvi előkészítős osztály. Ugyanakkor a 2009/2010-es tanév végéig 
még működik a nyelvi előkészítő év nélkül tagozatunk is. Ez az évfolyamok számozásában azt a 
nehézséget okozza, hogy az azonos számmal jelölt évfolyamok még két évig (2010-ig) nem 
feltétlenül ugyanolyan tanterv szerint tanulnak, hiszen a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozat 
tanulói egy évvel hosszabb ideig járnak a középiskolába és nem tanulmányaik 12. évében, hanem a 
13. évben tesznek érettségi vizsgát. A tantervek címeinél és alcímeinél jelöltük ezt a kettősséget. 

Egyes tantárgyak esetében a nyelvi előkészítő év programja módosítja a későbbi tantervet is, 
mint például az angol nyelv vagy az informatika tantárgyak esetében. Ilyenkor abban az esetben 
közöljük mindkét tantervi változatot, ha a régebbi változat teljesítése még egy adott, iskolánkba járó 
évfolyam számára a jövőben várható (pl. az angol nyelvnél, ahol a képzés az érettségi évéig 
folyamatos, mindkét tantervi változatot közöljük, de az informatika tantárgynál, ahol a képzés 
mindkét tantervi változat szerint a 10. évfolyamon véget ér, már csak az új, nyelvi előkészítő évvel 
kibővített tagozat számára készült tantervet közöljük, mivel a nyelvi előkészítő év nélküli tagozaton 
tanuló legfiatalabb évfolyam is elvégezte a 10. osztályt). 
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Az egyes tantárgyak helyi tanterve a 9-12., ill. a nyelvi előkészítő évvel 
kibővített tagozaton a 10-13. évfolyamon 

 

MŰVÉSZETISMERET  
 

Bevezetés 
 

A tantervet a Közgazdasági Politechnikum művészetismeret-munkacsoportja által 
kifejlesztett-adaptált integrált művészetismeret tárgy tematikájára épül, amely az irodalom oktatásán 
túl a "művészetek" műveltségi területek (zene, dráma, vizuális kultúra és mozgóképkultúra) 
elemeinek, részterületeinek erőteljes és komplex közvetítését vállalta. A Nemzeti alaptanterv 2007-
ben (és a Kerettantervben) meghatározott műveltségterületek érintkező pontjait más 
tantárgyblokkokkal (ének-zene, informatika, kommunikáció, társadalomismeret, természetismeret, 
testkultúra, vizuális kultúra, diákvállalkozási-program) együttműködve, illetve egyéb színtereken 
(az osztályfőnöki órákon, az erdei és városi iskolában, az évfolyamonként változó tematikájú 
témahéten, valamint fakultatív jelleggel a különféle szakköri foglalkozásokon) dolgoztuk fel, 
módosítottuk és egészítettük ki azok tartalmát. 

A tanterv tartalmazza a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák itt 
beépíthető fejlesztési céljait. Kiemelt feladatnak tekintjük a művészetismeret tantárgy keretében az 
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség és az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését, és 
a tanítási-tanulási folyamat tartalmazza a digitális kompetencia, a hatékony, önálló tanulás és a 
szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését. A kiemelt fejlesztési feladatok közül különösen 
az énkép, önismeret, a hon- és népismeret, az európai azonosságtudat és egyetemes kultúra valamint 
a tanulás tanítása szerepel céljainközött. 

Az évfolyamok számozása nyelvi előkészítő év nélküli képzésben a hagyományos módon a 
12. évfolyamig tart, a nyelvi előkészítő képzéssel kibővített tagozaton azonban megváltozik: a 9. 
évfolyamon speciális tanterv szerint tanulnak diákjaink, majd a 10-13. évfolyamokon térünk vissza 
a hagyományos tantárgyakhoz és azok tematikájához. A nyelvi előkészítő év kompetencia fejlesztő 
programjának eredményeire a művészetismeret tanításában is építünk. 

 
Fejlesztési célok  

(Nyelvi előkészítő év nélkül: 9-10. évfolyam, nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 10-
11 .évfolyam) 

 
A 9. (10.) évben áttérünk a kronologikus művészettanításra. Eddigre már a tanulóink 

megismerték a valóság és a művészetek kapcsolatát; a különböző művészeti ágak elemi 
jelrendszerét, művészi kifejezésmódját összehasonlítva az eltérő alkotóelemeket; elsajátították és 
alkalmazzák a művészeti, elemzési alapfogalmakat; összehasonlítottak egyes témákat, 
motívumokat, műfajokat stb.; megtanultak kérdezni, gondolkodni. 

Ettől az évtől tehát a történetiség a vezérelv. Az egyes korszakok bemutatásánál a különböző 
művészeti ágak egymás mellett szerepelnek. A különböző korszakok, stílusirányzatok áttekintése 
abban különbözik a hagyományostól, hogy benne az irodalom mellett meghatározó súllyal a zene, a 
képzőművészet, s ha mód van, a kultúra egyéb vonatkozásai , a hétköznapi élet jellemzése is 
megjelenik. A korszakok, stílusok, művek bemutatásában, elemzésében, átélésében, intellektuális és 
kreatív feldolgozásában az első két évben (nemcsak a művészetismeret, hanem az ének-zene és 
vizuális kultúra órákon) megszerzett szemlélet, eszközrendszer, elemzési készség stb. érvényesül, 
illetve bővül ki. A tárgyszerűbb elemzések folytonossága mellett nem téveszthetjük szem elől az 
esztétikai élményadás fontosságát sem! 
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A szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztésében a célok a 12. 8nyelvi előkészítő 
képzéssel kibővített tagozaton: 13.) évfolyam végére:: 

- kifejező, mások számára érthető, nyelvileg igényes és helyes beszéd 
- a szöveg tartalmát megerősítő és megkérdőjelező gesztusok ismerete, törekvés ezek tudatos 

használatára 
- átéltek és feltételezések megkülönböztetése 
- érvelés 
- együttműködés csoportos beszélgetésben és vitában 
- vélemények összevetése, értelmezése és kritikája 
- szó szerinti és metaforikusjelentések megkülönböztetése, szövegben ki nem fejtett tartalmak 

felismerése, értelmezése 
- szövegértési technikák ismeretének bővítése 
- különböző műfajú szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárása 
- különböző stílusok, stílusrétegek, korstílusok felismerése 
- különböző információhordozók célszerű, önálló használata 
- világos, kifejező, kreatív írás 
- önálló vázlatkészítés adott feladathoz, témához, a vázlat alapján különböző műfajú szövegek 

alkotása 
- hosszabb felkészülést igénylő esszé, értekezés,műértelmezés megalkotása 
- memoriterek szöveghű tolmácsolása 
- költői képek és alakzatok jelentésteremtő szerepének megértése 
- lírai és nem lírai verses műfajok jellegzetességeinek, formai sajátosságainak megismerése 
- a költő, a vers beszélője és a költői én megkülönböztetése a különböző korokban született 

költeményekben 
- klasszikus és kortárs, magyar és világirodalmi epikai művek elemzése, értelmezése 
- a tettek és a szavak közötti viszony szerepe a jellemzésben, az irónia, az elbeszélői szólam 

és a szereplői szólam viszonyának vizsgálata 
- nézőpontok és nézőpont váltások funkciójának értelmezése 
- a jelentés és az időszerkezet összefüggésének bemutatása különböző epikai művekben 
- az epikus és a drámai történetmondás, idő-, tér- és jellemalkotás közötti különbségek 

felismerése 
- a drámai közlésmód jellemző szövegtípusainak felismerése 
- komikus helyzetek és jellemek; drámai szituációk feszültségforrásainak azonosítása 
- tájékozódás az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új 

jelenségeiről 
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9. évfolyam 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 10. évfolyam) 

A kezdetektől a barokk koráig (Éves óraszám: 111 óra) 
 

9.1. A kezdetek (5 óra) 
 
Tartalom: 

9.1.1.  A kultúrák jellegzetességeit meghatározó tényezők (földrajzi, gazdasági adottságok, 
történelmi, társadalmi, politikai jellemzők, ideológia, vallás, szokások, mindennapok, műveltség 
stb.) áttekintése; 

9.1.2.  Ősi emlékek - a művészet keletkezésének hipotézisei 
barlangrajzok, szobrok, mágikus tárgyak, kerámia 
sámánénekek, munkadalok, siratók 
a megalitépítmények feltételezett rendeltetései 
a kőkorszak művészetének továbbélése (törzsi művészet, naiv művészet) 
díszítés, népi díszítőművészet 
tárgyformálás, eszközkészítés, környezetalakítás 

 
Követelmények: 

• a lexikai ismeretek elsajátítása; a megismert elemek kreatív felhasználása, néhány - 
korábban megismert - népdal felelevenítése. 

• Speciális feladat: egy fiktív (akár fantasztikus) kultúra bemutatása a megismert 
szempontok figyelembe vételével 

 
 

9.2. Ókori művészetek (40 óra) 
 
Tartalom: 

9.2.1. Egyiptom teremtésmítoszai, építészete, képzőművészete, irodalma 
9.2.2. A Tigris és az Eufrátesz között élt népek kultúrája, Mezopotámia teremtéstörténete, a 

Gilgames eposz 
9.2.3. A Kalevala 
9.2.4. A Biblia, az Ó- és Újszövetség egyes könyvei, a héber zene 
9.2.5. A görög mitológia 
9.2.6. A görög kultúra: építészet, szobrászat, kerámia, zene 
9.2.7. Homérosz eposzai 
9.2.8. A görög dráma, Szophoklész: Antigoné 
9.2.9. A görög líra; Platón (epigrammák, elégiák; filozófiai párbeszéd) 
9.2.10. Etruszk, római művészet 
9.2.11. Az ókori latin irodalom (eklogák, carmenek, dalok) 
9.2.12. A különböző teremtéstörténetek összevetése 
9.2.13. A mitológiák és a Biblia hatása későbbi korok gondolkodására, művészetére 
 

Módszerek: 
• kiselőadások mitológiai történetekből 
• egyes isteni, emberi konfliktusok bemutatása helyzetgyakorlatokkal 
• egyéni gyűjtőmunka a mitológiai és bibliai tárgykörből és annak ismertetése 
• mozaikkészítés 
• Horatius: Lydiához c. versének énekelt párbeszédes megszólaltatása (Sebő Ferenc 

megzenésítését követve) 
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Követelmények: 
• a megismert művek, témák tárgyszerű ismertetése, az új fogalmak értő alkalmazása 
• a művekben megismert élethelyzetek, magatartásformák, emberi problémák, erkölcsi 

kérdések értékelése 
• az érintett műfajok megnevezése, jellemzése 
• az időmértékes verselés elemeinek felidézése, alkalmazása 
• a memoriterek kifejező tolmácsolása 
• idézetek, szállóigék megfelelő alkalmazása 
• Speciális feladat: egy bibliai motívumot felhasználó mű esszészerű bemutatása (pl.: 

S.Heym: Dávid király krónikája; Thomas Mann: Mózes; E.L. Wallant: A zálogos; 
Kuprin: Szulamit 

 
 

9.3. A középkor (20 óra) 
 
Tartalom: 

9.3.1. A nyugati ókeresztény művészet, bazilikaépítészet 
9.3.2. Bizánc, ikonstílus 
9.3.3. Iszlám, Korán, mór stílus 
9.3.4. Keresztény kolostorok, szerzetesrendek, iniciálék, miniatúrák, kódexek, a gregorián 
muzsika, zsoltáréneklés 
9.3.5. Román stílus, gótikus stílus 
9.3.6. A középkori vallásos irodalom: Assisi Szent Ferenc, Szent Ágoston, Jacopone da Todi 
9.3.7. Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, legendák, példázatok (Margit-legenda) 
9.3.8. Liturgikus dráma, misztériumjáték, passiójáték, mirákulum, moralitás 
9.3.9. A lovagi kultúra, trubadúrköltészet, minnesangerek, 
9.3.10.  A vágáns költészet, Villon, Carmina Burana 
Dante: Isteni színjáték 
 

Speciális módszerek: 
• Zeffirelli: Napfivér, Holdnővér c. filmjének megtekintése, megbeszélése 
• A lovagi téma továbbélése Wagner operáiban 
• A vágáns költészet napjainkban; Carl Orff: Carmina Burana c. művének megismerése 
• Vers és muzsika: a Kaláka együttes Villon-interpretációinak felhasználásával 
 

Követelmények: 
• az érintett világvallások legáltalánosabb jellemzőinek ismertetése 
• a megismert képzőművészeti stílusok felismerése, jellemzése 
• az új műfajok és stilisztikai-poétikai alakzatok megnevezése, jellemzése 
• a középkori és mai magyar nyelv összehasonlítása 
• iniciálé-készítés 
• a memoriterek kifejező tolmácsolása 
 
 

9.4. A reneszánsz (26 óra) 
 
Tartalom: 

9.4.1. Az újjászületés kora - filozófiai háttér 
9.4.2. A képzőművészet: Giotto, Masaccio, Fra Angelico, Donatello, Michelangelo, Botticelli, 
Leonardo, Raffaello, Cranach, Van Eyck, Dürer, Tiziano, El Greco, Bosch, Breughel 
9.4.3. A zene: Palestrina, Lassus 



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 8

9.4.4. A reneszánsz líra és epika: Petrarca és Boccaccio 
9.4.5. A reneszánsz dráma: Shakespeare: Hamlet 
9.4.6. A magyar reneszánsz: Mátyás udvara, Janus Pannonius 
9.4.7. A reformáció 
9.4.8. Balassi Bálint 
 

Speciális módszerek: 
kiselőadások a reneszánsz festőkről, alkotásokról 
a társadalomismeret-órán tanultak összegző felelevenítése 
az egérfogó-jelenet dramatizálása 
 

Követelmények: 
a megismert alkotók pályaképének tolmácsolása 
az ókori, középkori és reneszánsz színház és színjátszás összevetése 
az képzőművészeti fogalmak (távlat, levegőperspektíva, kompozíció stb.) alkalmazása 
a reneszánsz jellemzőinek önálló felismerése az órákon nem elemzett alkotásokon 
a memoriterek kifejező tolmácsolása 
Egy Shakespeare-mű és annak színházi vagy filmadaptációjának összevetése 
ismerkedés a világ nagy múzeumainak reneszánsz gyűjteményével az internet segítségével 
 
 

9.5. A barokk kora (17 óra) 
 
Tartalom: 

9.5.1. Világnézeti alapok 
9.5.2. Az építészet 
9.5.3. A festészet: Caravaggio, Chardin, Greco, Velazquez, Rubens, Rembrandt, Vermeer 
9.5.4. A zene: Monteverdi, Telemann (opera), Vivaldi, Handel, Bach (oratórium, kantáta, 

passió, magnificat, svit, concerto, fúga), Scarlatti (szonáta) 
9.5.5. A magyar irodalom: Pázmány Péter, Mikes Kelemen, az emlékiratírók 
9.5.6. A magyar eposz:  Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 
 

Követelmények:  
• a megismert alkotók pályaképének tolmácsolása 
• a barokk jellemzőinek önálló felismerése az órákon nem elemzett alkotásokon is 
• ismerkedés a világ nagy múzeumainak barokk gyűjteményével az internet segítségével 
 
Játékos összefoglalás évfolyamszintű vetélkedő formájában a megismert korokról, alkotókról, 

alkotásokról 3 óra 
 
 

A továbbhaladás feltételei: 
• 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. Az irodalom és az olvasó kapcsolatában a sajátos 
kommunikációs viszony fölismerése.  

• Jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat kiemelése, tömörítés megadott 
terjedelemben, szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján. A szöveg szerkezetének, 
témahálózatának fölismerése. Az olvasott szépirodalmi szövegek szó szerinti és 
többletjelentésének megkülönböztetése. A szövegfonetikai eszközök szerepének 
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fölismerése a szövegek értelmezésében. Szabatos, világos fogalmazás: a kommunikációs 
helyzetnek megfelelő szövegfelépítés, a művek szereplőinek jellemzése egy másik 
szereplő nézőpontjából. 

• Jegyzet és vázlat készítése írott szövegről, előadásról. Könyvtárhasználati tájékozottság.  
• Epikai, drámai, lírai formák és a tanult műfajok azonosítása. Az epikai művekben a 

szereplők és a köztük levő viszony jellemzése, a drámai művekben az idő-, tér- és 
cselekményszerkezet bemutatása. A szerző, az elbeszélő és a szereplők 
megkülönböztetése, az elbeszélői nézőpont, a beszédhelyzet értelmezése. A lírai 
kompozíció néhány meghatározó elemének (beszédhelyzet, verselés, ismétlődés) 
megnevezése. Az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés megkülönböztetése, néhány 
alapvető versforma ismerete. Az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos 
részlet fölidézése az alkotók életrajzából. Kapcsolatok fölidézése az európai irodalom 
kezdetei és a későbbi magyar irodalmi alkotások között.  

 
Azoknak az osztályoknak, melyek nem nálunk végezték a hetedik, nyolcadik évfolyamot, a tanév 
elején beiktatunk egy kb. 10-15 órás bevezető esztétikai stúdiumot az alábbiak szerint:  

 
Az alapozó, átfogó tartalom négy nagy egységből épül fel: 
• Az elsőben az összhatásokat, a legáltalánosabb rendszereket, az átfogó szerkezeteket, az 

alapozó összefüggéseket érzékeltetjük (1-5. témakör), ezekben láttatva a műveket. 
• A második egységben ellenkezőleg: egészen közel hajolunk a műalkotáshoz, vizsgálva 

azok elemi egységeit, elemkészletét, az elemek szerveződésének lehetőségeit, a 
szerkezeteket, a műalkotás létrejöttének folyamatát, a létrejött műalkotás elemzési 
lehetőségeit (6-8. témakör). 

• A harmadik egység (9. témakör) lényegében összefoglalás, a művek gondolati 
centrumának, központi magjának felismerését jelenti, a tartalom megfejtéséhez ad 
módszereket. 

• A negyedik fejezet már átvezetés a kultúrtörténeti stúdiumokba. Afféle alapvetés, 
melynek során fény derül arra, milyen tényezők befolyásolják, befolyásolhatják az egyes 
kultúrák kialakulását, fejlődését, elhalását. Milyen szempontok figyelembevételére van 
vagy lehet szükség ahhoz, hogy egy kultúra jellegzetességeit minél teljesebben 
megismerhessük (10-11. témakör)?  
Ebben az egységben már elkezdődik a kultúratörténet; a művészetek kezdetei és az 
antikvitás az első osztályos tananyag részét képezik. 

 
Témakörök: 

1. A művészetről általában 
• szubjektivitás és objektivitás 
• művészet, tudomány és hétköznapiság 
• Mit nevezünk művészetnek?  
• művészeti funkciók 
• komplex emberi élmény 
• a művészetek felosztása 

(a befogadás módja szerint - vizuális, auditív, audio-vizuális; 
a műalkotás jelrendszere szerint - hang, mozgásos, tárgyi jelek; 
nonfiguratív és figuratív ábrázolás szerint; 
primér és szekundér művészetek szerint - az alkotó és az előadó szerepe) 

• valóság és művészet 
• a leírás és a jellemzés 
• a fényképezés és/vagy a kerámiakészítés alapvető technikájának elsajátíttatása 
2. Esztétikai minőségek 
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• az esztétikum, az esztétika 
• az esztétikai minőség: a szép, a rút, a bájos, a tragikus, a komikus, a fenséges 
• kevert esztétikai minőségek 
3. A megszólaltatás komponensei: a tempó, a dinamika, az előadásmód 
4. A zenei jelentés  
5. Műnem, műforma, műfajok 
6. A fizikai jelenségektől a műalkotásig 
• alapelemek: hang, forma, szín (instrumentális és vokális muzsika, hangszerek, hangfajok) 
• Az alapanyag elemei és kapcsolódásai 
• az alapegységek, alapelemek, az elemkészlet, az elemek hierarchiája 
• az elemek kiválogatása, kapcsolódása, szerkezetek 
• konszonancia és disszonancia 
• dallam és akkord 
• logikai egységek épülése 
• a ritmika 
 7. Az alakzatok  
• köznyelvi és művészi megvalósulás, zenei és képzőművészeti analógiák 
• vizuális jelrendszerek (ikon, index, szimbólum) 
8. A kompozíciók, a szerkezetek az irodalomban, a zenében és a képzőművészetben 
• nyitottság és zártság, statika és dinamika a szerkezetben 
9. A tartalom és a hangnem egysége 
• a gondolat centruma, a tonika 
• a tonalitás: dúr és moll hangnem 
• az iránypont 
• az alteráció és a moduláció 
• a tonalitás és az atonalitás 
10. A kultúrák jellegzetességeit meghatározó tényezők (földrajzi, gazdasági adottságok, 

történelmi, társadalmi, politikai jellemzők, ideológia, vallás, szokások, mindennapok, 
műveltség stb.) 

11. A művészetek kezdetei, őskori maradványok 
• barlangrajzok, szobrok, mágikus tárgyak, kerámia 
• sámánénekek, munkadalok, siratók 
• a kőkorszak művészetének továbbélése (törzsi művészet, naiv művészet) 
• díszítés, népi díszítőművészet 
• tárgyformálás, eszközkészítés, környezetalakítás 
 

A fenti fogalmak bevezetésekor, gyakoroltatásakor a következő szerzők műveit hívjuk segítségül: 
• Ábrányi Emil, Ady Endre, Áprily Lajos, Arany János, Babel, Babits Mihály, Balassi Bálint, 

Baudelaire, Békés Pál, Berzsenyi Dániel, Brecht, Robert Burns, Celano, Csehov, Csokonai 
Vitéz Mihály, Deschamps, Dsida Jenő, Ifj. Dumas, Dzsajadéva, Fekete István, Gábor Andor, 
Gárdonyi Géza, Goethe, Gogol, Gorkij, Homérosz, Ibsen, Illyés Gyula,  Ionesco, Janus 
Pannonius, József Attila, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Katona József, Kányádi Sándor, 
Kazinczy Ferenc, Kossuth Lajos, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, 
Lermontov, Madách Imre, Mallarmé, Thomas Mann, Mikszáth Kálmán, Moliére, Molnár 
Ferenc, Móricz Zsigmond, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Örkény István, Pál apostol, Papp 
Tibor, Petőfi Sándor, Pilinszky János, Puskin, Radnóti Miklós, Rimbaud, Romhányi József, 
Rutebeuf, Schiller, Shakespeare, Shelley, Szabó Lőrinc, Széchenyi István, Szent Ferenc, Szent-
Györgyi Albert, Jacopone da Todi, Tóth Árpád, Vajda János, Verlaine, Vidor Miklós, 
Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor, Zrínyi Miklós 
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• Bach, Bartók Béla, Bellini, Beethoven, Botticelli, Chopin, Csajkovszkij, Debussy, Donizetti, 
Dvorak, Erkel Ferenc, Grieg, Handel, Haydn, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Mahler, 
Monteverdi, Mozart, Muszorgszkij, Pergolesi, Puccini, Rimszkij-Korszakov, Rossini, Scarlatti, 
Schönberg, Schubert, Smetana, Sztravinszkij, Verdi, Vivaldi, Vujicsics Tihamér, 

 
• Archipov, Benczúr Gyula, Brueghel, Claesz, David, El Greco, Egry József, Ferenczy István, 

Friedrich, Gainsborough, Géricault, Giacometti, Hooper, Izsó Miklós, Kassák Lajos, Kernstok 
Károly, Kovács Margit, Leonardo da Vinci, M. S. mester, Malevics, Mantegna, Id. Markó 
Károly, Matisse, Michelangelo, Millet, Modigliani, Moholy-Nagy László, Mondrian, Monet, 
Munch, Munkácsy Mihály, Paál László, Perronneau, Picasso, Rembrandt, Renoir, Rodin, Rude, 
Schroeder, Székely Bertalan, Szinyei Merse Pál, Uitz Béla, Van Gogh, Vasarely, Velázquez, 
Vermeer, Weston, Weyden 
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10. évfolyam 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton 11. évfolyam) 

 
A felvilágosodás kora; az európai romantika; magyar reformkor, romantika 

(111 óra) 
 
10.1. Az európai felvilágosodás kora (25 óra) 
 
Tartalom: 

10.1.1. A Napkirály udvara 
10.1.2. A klasszicista színház, Racine, Corneille 
10.1.3. Moliére: Tartuffe 
10.1.4. A felvilágosodás, az Enciklopédia 
10.1.5. Swift: Gulliver utazásai 
10.1.6. Voltaire: Candide 
10.1.7. Rousseau 
10.1.8. Goethe (Werther, Faust) 
10.1.9. Schiller 
10.1.10. A klasszicizmus, a rokokó, a szentimentalizmus 
10.1.11. A 18. század képzőművészete: Watteau, Canaletto, Canova, David, Ingres 
10.1 12.A kor zenéje: Haydn, Mozart, Beethoven (szimfóniák, operák) 
 

Speciális módszerek: 
• Moliére Tartuffe-je és Spiró György Imposztora - a 17. századi darab és annak 20. 

századi drámai értelmezése 
• egy téma - két műalkotás (Schiller Verdi Don Carlosa, valamint Schiller és Beethoven 

Örömódája)) 
• a halhatatlan Mozart (valóság és fikció Milos Forman Amadeus-filmjében) 
• Goethe Faust és Madách: Az ember tragédiája - tematikus, műfaji párhuzamok 
 

Követelmények: 
• az új fogalmak értő alkalmazása, az új stílusok jegyeinek felismerése 
• a megismert műalkotások több szempontú elemzése írásban és szóban 
• az összehasonlító elemzés megközelítésmódjainak ismerete, felhasználása 
 
 

10.2. A magyar felvilágosodás irodalma (20 óra) 
 
Tartalom: 

10.2.1. Bessenyei György pályaképe (röpiratok, tanköltemények, drámák) 
10.2.2. Batsányi János, Kármán József (a politikai költészet; a levélregény, naplóregény) 
10.2.3. Kazinczy Ferenc a költő, a kritikus, a nyelvújító 
10.2.3. Csokonai Vitéz Mihály pályaképe (ódák, elégiák, dalok, komikus eposz) 
10.2.4. Berzsenyi Dániel (ódák, létösszegző versek) 
 

Speciális módszerek: 
• Életelv és közlésmód Horatiusnál, Berzsenyinél és Petri Györgynél 
• Csokonai komikus eposza olvasva és filmen 
 

Követelmények: 
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• a megismert életművek elemző visszaadása 
• az újonnan tanult műfajok, fogalmak értő alkalmazása 
• a magyar felvilágosodás kori szerzők az órákon nem tárgyalt műveinek elemzése 
• a nyelvújítás módszereinek, tanulságainak gyakorlati felhasználása 
• a memoriterek (2 vers) kifejező tolmácsolása 
 

10.3. Az európai romantika kora (20 óra) 
 
Tartalom: 

10.3.1. A romantika 
10.3.2. A romantikus képzőművészet: Goya, Blake, Gericault, Delacroix, C. D. Friedrich, 

Rude, Turner 
10.3.3. A romantikus zene: Schubert, Brahms, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt, 
Wagner, Strauss, Csajkovszkij, Verdi 
10.3.4. Elvágyódás, spleen az angol költészetben: Coleridge, Wordsorth, Burns, Blake, 
Byron, Shelley, Keats 
10.3.5. A német romantika: Novalis, Hölderlin, Heine versei, E.T.A. Hoffmann regényei 
10.3.6. Misztikum - Poe novellái, lírája 
10.3.7. Bronte: Üvöltő szelek 
10.3.8. Victor Hugo egy regénye 
10.3.8. Lermontov: Korunk hőse 
101.3.9. Puskin: Anyegin 
 

Speciális módszerek: 
• Zenei, képzőművészeti illusztráció-készítés egy-egy tanult irodalmi műhöz 
 

Követelmények: 
• ismerkedés a világ nagy múzeumainak romantikus gyűjteményével az internet 

segítségével 
• egy romantikus regény több szempontú elemzésének önálló elkészítése 
• a fölösleges ember típusa az irodalomban 
• az új fogalmak értő alkalmazása, a megismert új műfajok felismerése, jellemzése 
• a romantika jellemzőinek önálló felismerése az órákon nem elemzett alkotásokon is 
• a memoriterek kifejező tolmácsolása 
 
 

10.4. A magyar reformkor (43 óra) 
 
Tartalom: 

10.4.1. Két korszak határán; magyar színjátszás a 19. század elején 
10.4.2. A Kisfaludy-fivérek (Himfy szerelmei; A kérők) 
10.4.3. Katona József: Bánk bán 
10.4.4. Kölcsey Ferenc költészete 
10.4.5. Vörösmarty Mihály versei, mesedrámája 
10.4.6. Petőfi Sándor pályaképe 
10.4.7. Arany János, az útmutató  
Az időben eltévedtség problematikája - Toldi estéje 
Elégico-ódák az 50-es években 
Történetiség, viaskodás a bűn fogalmával, formai újítások - a balladák  
Az életmű zárlata - Őszikék 
10.4.8 Historizmus, akadémizmus, eklektika 
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10.4.9. A magyar építészet, városrendezés: Széchenyi István, Pollack Mihály, Hild József, 
Feiszl Frigyes, Ybl Miklós, Steindl Imre 
10.4.10. A 19. századi magyar történeti képzőművészet: Izsó Miklós, Barabás Miklós, 
Madarász Viktor, Benczúr Gyula, Székely Bertalan 
 

Speciális módszerek: 
• A Magyar Nemzeti Galéria "Magyar történelmi festészet" című állandó kiállításának 

megismerése kutatólap segítségével 
• Budapesti séta - a múlt századi épületek, épületegyüttesek felkutatása, megismerése 
• Katona József és Erkel Ferenc Bánk bánja - a nemzeti dráma és a nemzeti opera 

összevetése 
• Csongor és Tünde - olvasva és látva (megismerkedés Vörösmarty művének színházi 

adaptációjával 
 

Követelmények: 
• az új kor problémainak, erkölcsi kérdéseinek, érzelmeinek, élethelyzeteinek 

megnevezése, elemzése saját szavakkal is. 
• a tájékozottság bizonyítása egy-egy tanult mű tágabb kontextusában 
• a megismert alkotók portréjának tárgyszerű bemutatása 
• a memoriterek kifejező tolmácsolása 
 
A záróvizsga (az ún. kisérettségi vizsga) előkészítése (3 óra) 
 
 

A továbbhaladás feltételei: 
• A szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú, 

olvasható, rendezett írás.  
• 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. Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete. Közéleti 
írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése. 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 alkotóiról írásban. 
A tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása. A 
feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű 
ismertetése.  



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 15

Fejlesztési célok a 11 – 12. évfolyamon 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 12-13. évfolyam) 

 
A művészetismeret tantárgy záró két évfolyamának tantervében követjük a kronologikus 

előrehaladást a magyar és az egyetemes művészet (képzőművészet, zene, irodalom) történetében. 
Mivel azonban az első két tanévben (7-8.) tematikus, modulrendszerű oktatásban részesültek a 
diákok, a tanterv szervesen kapcsolódik mindahhoz, ami már előzőleg téma volt: az egyes 
szerzőktől válogatott művek a korábban megszokott rendszerszerűséget követik. Móricz Zsigmond 
Az Isten háta mögött című regénye pl. a beavatás-modulhoz illeszkedik, Mikszáth részletes 
tárgyalására pedig éppen azért nem kerül sor tizenegyedikben, mert egy egész tankönyvi egység 
foglalkozott vele hetedikben, Kosztolányinál csak Esti-novella szerepel, mert A kulcs részletes 
elemzése megtörtént nyolcadikban, Örkénynél ugyanezért nem szerepel egyperces novella stb. 

Mindkét évfolyamon minden átfogó témakör esetében 1-1 óra szolgál előre tervezett írásbeli 
számonkérésre - így lesz teljes az óraszám -, ezenkívül az egyes altémák órakeretei lehetőséget 
adnak még a tanár, a téma, a diákok és a politechnikumi értékelési rendszer igényei szerinti 
dolgozatokra, feleletekre, stb. Tanévente két alkalommal a diákoknak előre megadott, választható 
témából házi dolgozatot kell készíteniük, a kulturális élet aktuális eseményeihez kapcsolódóan  egy-
egy múzeumi kutatólapot is ki kell tölteniük; minden osztály évente legalább kétszer közös 
színházlátogatáson vesz részt, s a film- és videónézés sem maradhat el. A képzőművészeti alkotások 
megtekintésében, bemutatásában segítségükre lesz az internet, amelyen a világ több nagy 
múzeumának anyaga ma már hozzáférhető. A jól felszerelt művészet szaktantermekben a 
zenehallgatás természetes velejárója a tanóráknak, nemcsak zenei téma megtárgyalásakor.  

Az alapcsoport tanulóit a középszintű, az emelt szintű csoport tagjait az emelt szintű 
érettségire készítjük fel. 

Az alapcsoport tananyagának alapját az önmegértést célzó szövegértelmezés, a hermeneutika, 
illetve a szövegeket jellemző kifejezésmódok törvényeinek, eszközeinek vizsgálata, a stilisztika 
alkotja. A nyelvi „alapanyagok” a művészetismeret tantárgy törzsanyagában is szereplő versek, 
prózai művek, így a két tantárgyat egységben tanítjuk– szem előtt tartva a megváltozott érettségi 
rendszert. A szövegértési és szövegalkotási képességek állandó fejlesztése pl. központi szerepet kap 
mindkét évfolyamon egyaránt, és nem feledkezünk meg a nyomtatott és elektronikus 
információforrások megismertetéséről, használatának gyakorlásáról sem. Az egyetemes 
művészettörténet tanulmányozása, a XIX: század képzőművészeti forradalma, a „modernség” 
vizsgálata természetesen szintén részét képezi a tantárgy tananyagának. 

A tagozatos diákok számára a tananyag igyekszik lefedni az emelt szintű érettségire való 
felkészítést. Ezért külön csoportban, heti hat órában találkozhatnak a középszintű tanagyagon felül 
elbeszélő művek különféle megközelítési módjaival, több elemzési technikát sajátítanak el, a 
poétikai ismeretek elmélyítése sem marad el különböző lírai szövegek vizsgálatával. Sor kerül 
néhány irodalmi mű filmes és/vagy zenei adaptációjának, értelmezésének megismerésére is. Az 
irodalomtörténeti haladás mellett az összefüggések vizsgálata megköveteli a századokon átívelő 
szemlélet kialakítását, a modulokban, téma-, motívum- és műfaji csoportokban való gondolkodást. 
(Segédkönyv: Fenyő D. György Poétai iskola c. munkája.) 

Természetesen nem feledkezünk meg a magyar nyelvi tanulmányokról, de ezekről 
csoportosítva, az irodalomhoz közvetlenül kapcsolódva foglalkozunk. Mindvégig középpontban 
marad a szövegértési és szövegalkotási képességek állandó fejlesztése, és nem feledkezünk meg a 
nyomtatott és elektronikus információforrások megismertetéséről, használatának gyakorlásáról sem. 

Az egyetemes művészettörténet tanulmányozása, a XX. század elejének képzőművészeti 
forradalma, az avantgárd vizsgálata magától értetődően szintén részét képezi a tantárgy 
tananyagának. 
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11. évfolyam – Középszint, alapcsoport 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton 12. évfolyam) 

 
 

A magyar romantika; a realizmus kora; a 19. századi modernizmus; Ady Endre 
pályaképe; A Nyugat és a nyugatosok 

(Éves óraszám: 111 óra) 
 
 

11.1. Hitek és kiábrándultság - történetfilozófiai pesszimizmus - tapogatózás új utak felé 
A XIX. század második felének magyar irodalma (16 óra) 

 
Tartalom: 

11.1.1. Madách Imre: Az ember tragédiája -“emberiség-költemény” magyar módra (5) 
11.1.2. Látomásos tájlíra és a megszépítő messzeség költészete - Vajda János (4) 
11.1.3. Kitekintés a regényirodalomra (Kemény Zsigmond, Mikszáth Kálmán) (3) 
11.1.4. Századvégi novellisták (pl. Gozsdu Elek, Petelei István, Ambrus Zoltán, Tömörkény 

István) (2) 
11.1.5. Képzőművészeti törekvések - Szinyei Merse Pál, Munkácsy Mihály, Paál László (2) 
 

Követelmények: 
• A diák ismerje a magyar irodalom e szakaszának jelentős szerzőit, azok pályaképét, 

legyen képes értelmezni a megismert műalkotásokat, lássa egységben a kor 
művelődéstörténetét. 

• Tudja a kijelölt memoritert. 
 
 

11.2. Karrierek és (sokszor hamvába holt) lázadások; hivatalnokok és értelmiségiek 
A XIX. század romantikát követő európai próza- és drámairodalma (25 óra) 
 
Tartalom: 

11.2.1. Filozófiai, regényelméleti áttekintés (2) 
11.2.2. Karriertípusok, életpályák Párizsban és vidéken - a francia regény megújítói: Stendhal: 

Vörös és fekete, Balzac: Goriot apó, Flaubert: Bovaryné (8) 
11.2.3. Változatok az oroszországi hivatalnok-létre - Gogol: A köpönyeg, Tolsztoj: Ivan Iljics 

halála (4) 
11.2.4. Elmélet és gyakorlat: átléphetők-e a morális korlátok, ill. megvalósíthatók-e a vágyak 

a személyiség feladása nélkül - Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés, Csehov: Három nővér, ill. A 6-os 
számú kórterem (7) 

11.2.5. Egy illúzió tragédiája - Ibsen: A vadkacsa (2) 
11.2.6. A programzene és az opera műfaji határainak kitágítása - Debussy és Wagner (2) 

 
Követelmények: 

• Tájékozódjon a tanuló a XIX. századi európai irodalom és zene világában. 
• Olvassa el és tudja adekvát, értő módon bemutatni az újdonságot hozó műalkotásokat. 
• Legyen fogalma a filozófiai gondolkodás fejlődéséről (integráció a társadalomismeret 

tantárggyal), s ennek a művészetekre gyakorolt hatásáról. 
• Házi dolgozatának elkészítésekor tanári segítséggel ismerkedjen a szakirodalom 

felhasználási lehetőségeivel, törekedjen önállóságra. 
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11.3. A modernizmus megjelenése az európai művészetekben (17 óra) 
 
Tartalom: 

11.3.1. Akadémisták, preraffaeliták, szimbolisták, impresszionisták, pointillisták, vadak (5) 
11.3.2. A líra megújhodásáról tematikus fókuszban: ősz-versek - Baudelaire, Verlaine, 

Rimbaud, Mallarmé, Rilke (pl. Őszi ének, Őszi chanson, Kóborlásaim, Sóhaj, Őszi nap stb.) (12) 
 

Követelmények: 
• A diák ismerje a képzőművészet és a líra0 nagy megújítóinak nevét, 2-3 alkotását. 

Tanuljon meg eligazodni az irányzatok sokféleségében, ismerkedjen meg új ábrázolási 
technikákkal. 

 
 

11.4. Kompország egyik kikötője: a Nyugat; A századelő Magyarországa (46 óra) 
 
Tartalom: 

11.4.1. Elszakadás a régitől: a szecesszió győzelme; Nagybánya, a Nyolcak és az aktivisták 
(2) 

11.4.2. Ady forradalma (12 óra) 
Én-szerep és ars poetica (pl. Góg és Magóg, Hunn, új legenda) 
A táj mint kulturális környezet (pl. A magyar Ugaron, A Gare de l’Esten) 
A szerelem küzdelem és (hazudott) idill - Léda- és Csinszka-versek 
Harc a létért, nihil, Halál (pl. Az ős Kaján, Kocsi-út az éjszakába) 
Kurucság, magyarság (pl. A fajok cirkuszában, Nekünk Mohács kell) 
Isten-keresés (pl. A Sion-hegy alatt, Istenhez hanyatló árnyék) 
A világháború rettenete (pl. Az eltévedt lovas, Krónikás ének 1918-ból, stb.) 
11.4.3. A prózai tükörkép: Móricz Zsigmond (5) 
A személyiségcsonkulás drámai feszültsége a kisepikában - Tragédia, Szegény emberek 
Beavatás a magyar Bovary környezetében - Az Isten háta mögött 
A romboló őserő mítosza és metaforái - Barbárok 
11.4.4. Aki “rühellé a prófétaságot”: Babits Mihály (12) 
A szellemi nyugtalanságból fakadó intellektuális líra - már induláskor (pl. In Horatium, 

Fekete ország, Esti kérdés, A lírikus epilógja stb.) 
A freudi személyiségmegoszlás, a kettős tudat regénye - A gólyakalifa 
Amikor muszáj megszólalni (pl. Május huszonhárom Rákospalotán, Húsvét előtt, Fortissimo 

stb.) 
Értékőrző magatartás, sziget-élmény (pl. A gazda bekeríti házát, Cigány a siralomházban, 

Csak posta voltál stb.) 
Figyelem a létezés egyetemességére, a próféta-szerep (pl. Holt próféta a hegyen, Mint különös 

hírmondó stb.) 
A gyötrelem kiváltotta közvetlen személyesség (pl. Ősz és tavasz között, Balázsolás) 
A bibliai példázat erejével - Jónás könyve 
11.4.5. Vendégségben a Földön: Kosztolányi Dezső (9) 
Szerep - játék - A szegény kisgyermek panaszai 
Értékrendek ütköztetése - Boldog, szomorú dal 
Pletyka, mánia, elfojtások, részvét-etika - Édes Anna 
Az elfojtott vágyak megtestesítője, Esti Kornél - néhány fejezet 
Magatartásmodellek a halállal szemben - Számadás-kötet 
11.4.6. Tájköltészet Vajda után, elfakuló emlékek: Juhász Gyula (2) 
Hangulatiság és vízió (Tiszai csönd, Tápai lagzi) 
Az érzés állandósága (Milyen volt..., Anna örök) 
11.4.7. Szépségkeresés és vallomásosság: Tóth Árpád (2) 
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A pillanat nagyszerűsége (Körúti hajnal, Esti sugárkoszorú) 
A hajó-metafora megújítása - Elégia egy rekettyebokorhoz 
Magány és meditáció (Lélektől lélekig, Jó éjszakát!) 
11.4.8. Karinthy műértelmezései - Így írtok ti! (2) 
 

Követelmények: 
• A tanulónak legyen átfogó képe a századelő Magyarországáról, a Nyugat irodalmi 

műhelyének jelentőségéről, a nagy alkotók életművéről. 
• Ismerje-olvassa-értelmezze a tanított műalkotásokat 
• Legyen képes az adott szerzőktől más művek önálló értelmezésére. 
• Tudja a kijelölt memoritereket (4 vers) 
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11. évfolyam – Emelt szint 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton 12. évfolyam 

 
(185 óra) 

 
 
Az emelt szintű oktatásban minden olyan témakör, szerző, mű szerepel, amely az alapszinten 

is, de természetesen az ott tanítottak kiegészülnek egyéb, talán kevésbé a kánon részének tartott 
művekkel . Az általában kronologikus haladást azonban meg-megszakítják tematikus egységek, 
amelyek akár átléphetik az évfolyamhatárokat is. 
Századvég és századelő 
 
Tartalom: 

11.5. A magyar regény változatai a XIX. században (korhoz kötöttség és időben eltévedtség; 
vármegyerendszer; állandó és változó jellemek stb.) 

11.5.1. Eötvös József: A falu jegyzője, Jókai Mór: Az új földesúr, Kemény Zsigmond: A 
rajongók, Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász 

11.5.2. Sorsukat beteljesítő és sorsuk ellen lázadó nők - Jane Austen: Büszkeség és balítélet, 
Theodor Fontane: Effie Briest, Thackeray: Hiúság vására, Tolsztoj: Anna Karenina, Flaubert: 
Bovaryné, Ibsen: Nóra, Csehov: Három nővér, Maupassant: Egy asszony élete, Émile Zola: Nana, 
Thomas Hardy: Egy tiszta nő, Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött 

11.5.3. Álarcok és szerepek - lenni és látszani - Stendhal: Vörös és fekete, Ibsen: A vadkacsa, 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, Babits Mihály: Jónás könyve, Krúdy Gyula: Szindbád 

11.5.4. Freudizmus és irodalom - Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe, Babits Mihály: A 
gólyakalifa, Csáth Géza novellái 

 
 

A továbbhaladás feltételei: 
• Tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás 

váratlan, új kommunikációs helyzetben is.  
• 20. századi szépirodalmi és egyéb művek olvasásában, megbeszélésében önálló vélemény 

kialakítása, indoklása.  
• 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. A hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli feladatok megoldásához 
önálló könyvtári munka, megadott vagy önállóan kialakított szempontokat követő 
anyaggyűjtés, az információ-feldolgozás szabályainak megtartásával.  

• A tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek megnevezése, alkalmazása a szakmai-
tudományos, szépirodalmi szövegek értelmezésében. 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 (az impresszionizmustól a szürrealizmusig). 
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12. évfolyam – Középszint, alapcsoport 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton 13. évfolyam) 

 
 

A sokszínű 20. század 
(96 óra) 

 
 
12.1. Induló század, táguló horizont - Gondolkodásbeli és művészeti sokarcúság a századelő 
Európájában (24 óra) 
 
Tartalom: 

12.1.1. Filozófiák, tudományok és művészetek kölcsönhatása (2) 
12.1.2. A megbotránkoztatás egyetemes igénye - avantgárd (10) 
Expresszionizmus, futurizmus, kubizmus, dada, szürrealizmus, konstruktivizmus 
Képzőművészet, zene, film és irodalom (néhány példa a megismerésre ajánlott, ajánlható 

művészekre: Munch, Kandinszkij, Klee, Benn, Schönberg, Marinetti, Boccioni, Majakovszkij, 
Apollinaire, Picasso, Braque, Léger, Tzara, Duchamp, Bunuel, Breton, Dalí, Mondrian, Malevics, 
Kassák stb.) 

12.1.3. Újabb illúziók, újabb tragédiák még újabb drámai keretben - Gorkij: Éjjeli 
menedékhely, Brecht: Kurázsi mama és gyermekei (4) 

12.1.4. A manni és kafkai polgár rettenete - Tonio Kröger vagy Mario és a varázsló, Kafka: 
Az átváltozás (5) 

12.1.5. A Biblia átváltozása - Moszkvában - Bulgakov: Mester és Margarita (3) 
 

Követelmények: 
• Sokszínűségében, sokféleségében is lássa a diák egységben a századelő művészeti 

törekvéseit. 
• Ismerkedjen meg az egyes irányzatok elméleti alapvetésével. 
• Legyen képes egy műalkotásról megállapítani a képviselt irányzatot. 
• Nézzen meg az “új világnyelv”, a film izmusokhoz kapcsolódó vagy a kort feldolgozó 

későbbi alkotásaiból egyet-kettőt (pl. Az andalúziai kutya, Picasso kalandjai). 
• A filmes szaknyelv, a képi világ értelmezése épüljön be végleg a művészetről való eddigi 

tudás halmazába. 
 
 

12.2. Válaszok a megválaszolhatatlanra 
Magyar irodalom a ‘30-as - ‘40-es években (19 óra) 
 
Tartalom: 

12.2.1. Egy polgár - még - Magyarországon - Márai Sándor: Egy polgár vallomásai (2) 
12.2.2. A szépség koldusából felnövekvő meglett ember - József Attila (10) 
József Attila, a megkerülhetetlen - Illyés Gyula, Nagy László, Pilinszky János, Orbán Ottó 

hozzá-, ill. róla írott művei 
Az indulás biztos szárnypróbálgatásai (pl. Megfáradt ember, Nem én kiáltok, Tiszta szívvel, 

szegényember-versek) 
Számadás- és születésnapi versek (pl. József Attila, Kész a leltár, Medáliák) 
A városi táj (pl. Téli éjszaka, Külvárosi éj, Elégia) 
Viszonyítási pontok - Marx (pl. Munkások), Freud (pl. Gyermekké tettél), Heidegger (pl. 

Tudod, hogy...), Jézus (pl. Kirakják a fát) 
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A menekülés egyik lehetősége: a szerelem (pl. Klárisok, Óda, Flóra-versek) 
Apa- anya- és istenkeresés (pl. Kései sirató, Bukj föl az árból...) 
“Alkosd meg végzeted” - a kései József Attila (pl. Karóval jöttél, Talán eltűnök hirtelen...) 
12.2.3. A fenyegetettségben felnövő költészet - Radnóti Miklós (4) 
Veszélyeztetett idill a pásztorköltészet klasszikus álarcában (pl. Mint a bika, Eclogák) 
A történelmi tragédia és a személyes végzet összekapcsolása (pl. Nem bírta hát, Töredék) 
A mártíromság felé - Bori notesz 
12.2.4. A kérdező ember magatartása - Szabó Lőrinc (3) 
Illúziótlan, keserű és kegyetlen ön- és világszemlélet - Az Egy álmai, Semmiért egészen, 

Különbéke 
Emlékezetből épülő ciklusok - Tücsökzene, A huszonhatodik év 
Önmegfigyelés, önértelmezés a zene segítségével - Mozart hallgatása közben 
 

Követelmények: 
• A három költő életműve lehetőséget ad a lírai műfajok és verstípusok összegző 

jellemzésére, végső tisztázására. Tehát a diák - ahol lehet - ismerje fel teljes biztonsággal 
a tiszta és kevert műfajokat, verstípusokat. 

• Előbb kérdéssorok segítségével, majd önállóan is legyen képes érteni-értelmezni még a 
József Attila-i mélységeket is. 

• Tudja a kijelölt memoritereket (4 vers). 
 
 

12.3. Ősi formáktól a technicizációig, az archetípustól az abszurdig - Századunk második 
felének világművészete (20 óra) 
 
Tartalom: 

12.3.1. Nagyváros és visszavonulás - az építészet végletei (pl. Le Corbusier, Alvar Aalto) (1) 
12.3.2. Neoavantgarde (?) zenei aláfestéssel - akciófestészet, informel, tassizmus, 

gesztusfestészet, art brut, pop art, stb. (pl. Henry Moore, Motherwell, Dubuffet, Andy Warhol, ill. 
Pierre Boulez) (3) 

12.3.3. Abszurd világ - abszurd dráma - Dürrenmatt: A fizikusok, Beckett: Godot-ra várva, 
Ionesco: A kopasz énekesnő (5) 

12.3.4. Városnyi és családnyi emberiség - Camus: A pestis, Márquez: Száz év magány (4) 
12.3.5. A “fecsegő felszín” kisszerű kalandjai mögött rejlő mély ember- és életismeret - 

Hrabal: Szigorúan ellenőrzött vonatok vagy Sörgyári capriccio (2) 
12.3.6. Egy kamaszkori válságregény - olvasói igényre - Salinger: Zabhegyező (1) 
12.3.7. Szabad témák - a tanulócsoport érdeklődése szerint választott művek megtárgyalása és 

nem utolsó sorban filmek megtekintése (4) 
 

Követelmények: 
• A diák rendelkezzen némi áttekintéssel a XX. század második felének művészeti 

törekvéseiről. 
• Ismerjen meg néhány kiemelkedő alkotást, tanuljon meg válogatni, választani a kor 

kínálta lehetőségekből Hessétől Calvinóig. 
• Mivel a művek némelyike filmen is megtekinthető, tudja elkülöníteni az adaptációkat az 

eredeti filmalkotásoktól, legyen képes összevetni, netán értékelni az irodalom 
határterületeit érintő feldolgozásokat az eredeti alkotásokkal. (Mindez a következő 
tanegységre is igaz.) 
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12.4. “Még megvagyunk” - A máig nyúló magyar művészet (20 óra) 
 
Tartalom: 

12.4.1. Tájékozódás a folklór irányában (újabb határterület) - Bartók és Kodály művészete (2) 
12.4.2. A líra útjai, hagyományőrzői és újítói - Nagy László, Pilinszky János, Weöres Sándor, 

Vas István, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Parti Nagy Lajos pl. (6) 
12.4.3. A világháború groteszksége és végtelen tragikuma - Örkény István: Tóték, Sánta 

Ferenc: Ötödik pecsét (4) 
12.4.4. A világ színpada a modern “fejlődésregényben”. Ottlik Géza: Iskola a határon (2) 
A múlt és a ma színpadán - 1-2 dráma Németh László, Sarkadi Imre, Örkény István, Sütő 

András, Spiró György alkotásai közül (3) 
12.4.5. A regény amint írja önmagát” - Esterházy Péter és kortársai (2) 
12.3.6. Szerteágazó, ám egymást feltételező utak a képzőművészetben és a zenében - 

absztrakció, szürnaturalizmus, konceptuális és kinetikus művészet, performance; stb. ill. Szokolay 
Sándor, Petrovics Emil, Kurtág György művei (5) 

 
Követelmények: 

• Ld. az előző tantervi egységnél. 
• Újabb múzeumi kutatólap kitöltésével igyekezzen megismerni az aktuális kiállításokat 

(pl. Ludwig kiállítás). 
• Tájékozódjon a megjelenő könyvekről, folyóiratokról. 
• Hallgasson modern zenét. 
 
 

12.5. A művészet határain (9 óra) 
 
Tartalom: 

12.5.1. A tömegkultúra válfajai és értékelésük (6) 
ponyvairodalom 
képregények 
bűnügyi regények és filmek 
tudományos-fantasztikus irodalom és filmek 
kalandregények 
akciófilmek 
“egy kis rocktörténet” 
popzene 
12.5.2. Dokumentarizmus és szociográfia (3) 
Cselédsors a dunántúli pusztán - Illyés Gyula: Puszták népe 
A tényregény nálunk és más nemzeteknél 1-2 mű (pl. Nagy Lajos: Kiskunhalom, Krúdy 

Gyula: Tiszaeszlári Solymosi Eszter, Konrád György: A látogató, Truman Capote: Hidegvérrel) 
 

Követelmények: 
• A diákok tanulják meg helyükön kezelni a tömegkultúra hatalmas kínálatát. 
• Tudják elválasztani az értékesebbet az értéktelenebbtől, legyenek képesek felismerni a 

giccset, egyszóval legyen többé-kevésbé biztos értékítéletük. 
 
12.6. Célzott felkészítés az érettségire (4 óra) 
A tartalom az érettségi témakörökkel, a követelmények pedig az érettségi témakörökkel 

egyeznek meg. 
 



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 23

12. évfolyam – Emelt szint 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton. 13. évfolyam) 

 
A közelmúlt és a jelen művészete 

(Éves óraszám: 160 óra) (heti 5 óra) 
 

 
Az előző év gyakorlatának megfelelően minden alapszinten tanított ismeret megtanítandó 

emelt szinten is, de újfent gyakorta inkább modulokban, tematikus egységben tárgyalják a tanulók 
az anyagot. A modulok átléphetik a műfaj- és műnem-, s akár az évfolyamhatárokat is. A tanórák 
bizonyos hányadában természetesen az emelt szintű érettségire való felkészítés is helyet kap. 
Lehetséges témakörök pl.: 

 
Tartalom: 

12.7. A korokon áthaladó személyiség - Márquez: Száz év magány, Örkény István: Pisti a 
vérzivatarban 

12.8. A Biblia és a művészet a XX. században - Babits Mihály: Jónás könyve, Bulgakov: 
Mester és Margarita, néhány József Attila-vers és Bodor Ádám-novella, válogatás a Jézus életét 
feldolgozó filmtermésből stb. 

12.9. Illúziók tragédiái - Ibsen-drámák, Gorkij: Éjjeli menedékhely, Brecht: Kurázsi mama, 
Miller: Az ügynök halála 

12.10. Kis egyéniségek közössége akkor és most - Mikszáth Kálmán: A jó palócok, Bodor 
Ádám: Sinistra körzet, Tar Sándor: A mi utcánk 

12.11. Elviselő (?) nők - Németh László: Iszony, Závada Pál: Jadviga párnája stb. 
 
 

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.  

• Új szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése. Világos felépítésű, szabatos 
szöveg alkotása a mindennapi élet problémáiról, irodalmi élményekről szóban és írásban. 
A könyvtár és az Internet lehetőségeinek felhasználása önálló feladatok megoldásához: 
szakszerű anyaggyűjtés, -feldolgozás, idézés.  

• Nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tanulmányok birtokában az olvasott irodalmi és nem 
irodalmi művek társadalmi-történelmi hátterének és a szöveg jelentésének értelmezése. 
Értekezés és esszé írása megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel, szabatos és egyéni 
stílusban. A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő hiteles szóbeli előadás, 
ismertetés, összegezés. Különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai 
szempontú összevetése.  

• Életművek ismeretének bizonyítása: az alkotói pálya jelentős irodalomtörténeti tényeinek, 
tematikai, formabeli változatosságának bemutatásával. Művek közötti kapcsolatok, 
témák, fölismerése és értékelése. A pályakép néhány tematikus, műfajbeli, tartalmi 
változásának bemutatása, összhangban az egyes életművek sajátosságaival. Néhány 
korábban tanult szerző 20. századi utóélete, hatása az irodalmi hagyományban. Portré: a 
szerző és műve, az életmű jellemző témáinak, műfajainak bemutatásával  
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KOMMUNIKÁCIÓ 
 
Bevezetés 

 
A kommunikáció tantárgy helyi tantervének kidolgozását a Közgazdasági Politechnikum 

tanárai végezték a Nemzeti alaptanterv 2007-ben meghatározott műveltségterületi fejlesztési 
feladatok, valamint a kulcskompetenciákra és kiemelt fejlesztési feladatokra vonatkozó célkitűzések 
figyelembevételével. 

Az évfolyamok számozása a nyelvi előkészítő év nélküli tagozaton a hagyományos számozást 
követi, a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozatok esetében azonban – mivel a nyelvi 
kompetenciafejlesztés a 9. évfolyamon történik – a 7-8. és 10-13. évfolyamokra érvényes a tanterv. 
Ezt az egyes évfolyamoknál zárójeles megjegyzés jelzi. 

A kommunikáció tantárgy a tágan értett nyelvi kultúrát képviseli; a szövegértésre, a 
szövegmondásra, a szövegalkotásra, az írásbeli és szóbeli minőségi megnyilatkozásokra helyezi a 
hangsúlyt. 

Biztos és állandó értékek felmutatásával - a művészetismeret tantárggyal együttműködve - 
kívánjuk elérni, hogy tanulóink mindenfajta szöveg pontosabb értőivé váljanak; különféle 
élethelyzetek, döntési szituációk, megoldási minták, magatartásformák, elvek, értékek, eszmék és 
gondolatok közvetítésével szeretnénk középiskolásainkat empatikus, toleráns, meggyőződéses 
felnőttekké nevelni. 

A Nat-ban felsorolt kulcskompetenciák közül az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése a 
kommunikáció tantárgy kiemelt célja. A Nat szerint „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.” Ehhez az alábbi szükséges 
ismereteket, képességeket és attitűdöket rendeli hozzá: „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 képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, 
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.” 

Fő törekvésünk tehát, hogy tanítványaink hatékonyan tudjanak kommunikálni, információt 
feldolgozni, és pozitív attitűdöt sajátítsanak el: 

• szerezzenek megfelelő ismereteket a nyelvről, 
• tudják magukat pontosan, árnyaltan, hitelesen kifejezni a magánélet és a közélet 

különböző területein, 
• legyenek képesek megérteni másokat, 
• rendelkezzenek megfelelő ítélő és érdekérvényesítő képességgel, 
• legyenek képesek alkalmazni az információgyűjtés és –feldolgozás különféle eszközeit és 

eljárásait, 
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• fejlődjön a szaktudományos ismereteket elsajátító, illetve az idegennyelv-tanulási 
képességük. 

 
A tanulóknak - ahhoz, hogy folyamatosan gyarapítsák tudásukat, lépést tartsanak a szakmai 

fejlődéssel, s megfeleljenek a kor változó követelményeinek - szükségük van a tartós koncentráció 
és a gyors, pontos megértéssel járó olvasás képességére, nagy emlékezeti kapacitásra, alkotóerőre, 
önállóságra. 

Ahhoz, hogy minden élethelyzetben kellő módon tudjanak írásban és élőszóban 
megnyilatkozni, tisztában kell lenniük a nyelvi és a társadalmi viselkedéskultúra szabályaival, 
elvárásaival, a metakommunikáció mibenlétével, illetve a közlést alátámasztó-módosító szerepével, 
s az adott nyelvi regiszternek megfelelően pontosan kell kifejezniük magukat. El kell tehát érni a 
nyelvismeretnek és a nyelvhasználatnak azt a szintjét, amely a befogadás (a szóbeli és írásbeli 
szövegek megértése) és a közlés (a beszéd és az írás) területén szilárd alapot ad az önálló 
ismeretszerzésre, az egyre gazdagodó tudattartalmak kifejezésére. A mondanivaló világos, 
átgondolt, logikusan felépített, érthető-követhető előadásához pedig biztos helyesírási, önkifejezési 
és szabatos fogalmazási készségre kell szert tenni, s ismerni kell a nyelvtani alapfogalmakat. Ez 
utóbbi nélkül az idegen nyelvek eredményes tanulása is sokkal nehezebb az átlagosnál, szinte 
lehetetlen feladattá válik. 

A fentiek tükrében a tanórákon a képesség- és tudásszint-fejlesztés egy időben, egymást 
kiegészítve folyik. 

 
A hatéves (a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton hétéves) kurzus végére tehát a 

diákjainknak el kell sajátítaniuk az értelmes olvasás képességét (vagyis hogy értsék meg és tudják 
reprodukálni a tanulmányaik és művelődésük körébe vágó szövegeket), a lényegkiemelő 
jegyzetelési és vázlatkészítési technikákat. Meg kell tanulniuk pontosan fogalmazni a megadott 
kereteken belül (irányított fogalmazás), érzékelniük és érzékeltetniük az árnyalatnyi különbségeket. 
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy legyen biztos a helyesírásuk, illetve, hogy füzetükben 
áttekinthetően, jól használhatóan, külső megjelenésében esztétikusan dolgozzanak. Ismerniük és 
alkalmazniuk kell a bevezetett nyelvtani fogalmakat, kategóriákat, összefüggéseket és szabályokat a 
jeltan, a hangtan, a kommunikációelmélet, a szótan, a mondattan, a frazeológia, a szövegtan, a 
stilisztika, a retorika és a nyelvtörténet köréből. A tanulásmódszertani bevezető után már 
használniuk kell a különböző - értelmező, szinonima, idegen nyelvű stb. szótárakat, kézikönyveket, 
illetve a könyvtári szolgáltatásokat. Az iskolai informatika oktatás végére képesek a számítógép, 
Internet lehetőségeinek széleskörű kihasználására az információgyűjtésben, ismeretszerzésben, 
szövegek és komplex munkák létrehozásában. 

 
A kommunikáció tantárgy tartalma a leíró magyar nyelvtan (hangtan, szótan, szófajtan, 

mondattan) és a szorosan vett kommunikáció alapvető ismeretanyagából (szövegtan, jeltan), 
kiegészítve a tanulásmódszertannal, a stilisztikával, retorikával és a nyelvtörténettel. Ehhez járul 
tizenkettedik ill. tizenharmadik évfolyamon a korábban megtanult anyagrészek felelevenítése, 
tudatosítása, rendszerezése, gyakorlati alkalmazása. Nagyszámú írásbeli és szóbeli szövegalkotó, 
szövegértelmező feladat valamint helyesírási gyakorlatok folyamatos kísérői a hat (hét) év 
foglalkozásainak. 

Tankönyvként jelenleg Józsefné Urbán Ildikó-Szabóné Tóvári Éva: Magyar nyelv a 9-10. 
osztályok számára c. tankönyvét használjuk. 

(A kommunikáció tantárgyat tanító tanárok munkacsoportja kötelességének tartja, hogy 
folyamatosan tájékozódjon a tankönyvpiacon megjelenő régi és új tankönyvekről, taneszközökről. 
Hogy éppen melyik tankönyvcsalád, feladatgyűjtemény stb. segítségével tanítsunk, arról több 
szempont figyelembevétele után döntünk, így a változtatás lehetősége évről évre fennáll.)  

A megadott óraszámok – mivel a Nat, a HEFOP kompetenciafejlesztő programja és a 
kétszintű érettségi követelményei egyaránt a komplex anyanyelvi oktatás megvalósítására 
ösztönöznek – tájékoztató jellegűek és a témazárókat is magukban foglalják. 
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9. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozat esetében: 10. évfolyam) 

 
(74 óra) 

 
Cél: 

• A kommunikációs ismeretek áttekintése, a kommunikációs készség fejlesztése; a nyelvi 
szintekről tanult ismeretek rendszerezése, a jelentéstani ismeretek kiegészítése. 

 
Tartalom: 

• A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói; a jeltani alapfogalmak ismerete; 
együttműködési képesség a beszédpartnerrel; a gesztusnyelv; a különféle médiumok 
meghatározó műfajai; hangtani és szófaji ismeretek, mondattani ismétlés-rendszerezés. 

 
Főbb tevékenységformák: 

• Szituációs játékok, kiscsoportos feladatmegoldások, kiselőadások; videó, kommunikációs 
helyzetgyakorlatok, csoportos és egyéni munka, tesztlapok kitöltése, nyelvi játékok 
sokasága, önálló fogalmazás készítése és önellenőrzése. 

 
A továbbhaladás feltételei:  

• A tanuló ismerje és tudja alkalmazni a tanult fogalmakat; legyen fejlett hangtani és 
szófajtani elemzőkészsége, legyen gyakorlott a Helyesírási kéziszótár használatában, az 
önellenőrzésben, hibajavításban. 

• Aktívan vegyen részt az ún. közösségi kommunikációs helyzetben, tudja alkalmazni a 
felszólalás megfelelő eszköztárát, tudjon érvelni a vitában; ismerje és alkalmazza a társas 
érintkezés szabályait; rendelkezzen a meggyőzés képességével, tudja mérlegelni az 
ellenvéleményeket, rendelkezzen kulturált vitakészséggel a különböző kommunikációs 
szinteken. 

 
Megj.: Azoknak a számára, akik nem nálunk végezték a 7.-8. évfolyamot, egy 20 órás 
tanulásmódszertani bevezetővel kezdődik a 10. tanév (tematikát ld. a 7. évfolyamnál), a szófajtani 
fejezet terhére. 

 
 

1. Ismeretek a nyelvről (18 óra) 
 
Témakörök: 

• Jelek, jelrendszerek 
• Jeltípusok 
• Közlésfolyamat 
• A kommunikáció tényezői és funkciói 
• Nem nyelvi kifejezőeszközök 
• A testbeszéd funkciói 
• Empátia 
• A nyelv mint jelrendszer 
• Nyelv és metanyelv 
• Tömegkommunikáció 
• Írástörténet 
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2. A magyar nyelv hangállománya (14 óra) 
 
Témakörök: 

• A magánhangzók rendszere 
• A mássalhangzók rendszere 
• A beszédhangok kapcsolódásai 
• Szóelemző helyesírási alapelv 
• A szótag 
• A beszédhangok “jelentése”, hangszimbolika 
 
 

3. A szókészlet, szóalkotási módok (14 óra) 
 
Témakörök: 

• A szókészlet rétegződése, tagolódása 
• A szó és kifejezéskészlet egységei 
• A morfémák 
• A szóképzés 
• Igetövek, névszótövek 
• Szóösszetétel 
• A szóalkotás egyéb esetei 
• A nyelvújítás 
 
 

4. Szófajok (20 óra) 
 
Témakörök: 

• A szófajok rendszere 
• Az ige 
• A névszók (főnév, melléknév, számnév, névmások) 
• Igenevek 
• Határozószók 
• Viszonyszók 
• Igekötő, névutó 
• Névelő, kötőszó 
• Módosítószók 
• Mondatszók 
• Indulatszavak 
 
 

5 Nyilvános és mindennapi megszólalásaink (8 óra) 
 
Témakörök: 

• Beszédtechnika 
• Illemtan 
• Vita, disputa 
• Konfliktusfeloldás a kommunikációval 
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10. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 11.évfolyam) 

 
(74 óra) 

 
Cél: 

• A nyelvi szintekről tanult ismeretek áttekintése; a szöveg és a kommunikáció 
viszonyának, a szöveg kommunikációs funkcióinak a megismerése; a szöveggel 
kapcsolatos ismeretek alkalmazása a nyelvhasználatban; a stílusérzék fejlesztése, a stílust 
meghatározó tényezők megismerése, a stílus és a jelentés kapcsolatának feltárása. 

 
Tartalom: 

• A mondat, a szöveg a kommunikációs folyamatban; a nyelv, a beszéd, a szöveg és a stílus 
kapcsolata; a stílusmeghatározó tényezők, a szavak jelentésszerkezete, a képszerűség 
stíluseszközei. 

 
Főbb tevékenységformák: 

• Szövegelemzési, szövegszerkesztési és transzformációs gyakorlatok, stílusgyakorlatok, 
egyénileg elkészített stilisztikai elemzés, csoportos feladatmegoldások, esszé készítése. 

 
A továbbhaladás feltételei:  

• A tanuló ismerje fel a szöveg fontosabb sajátosságait, a szövegösszetartó erő típusait; 
legyen képes ismereteit szóbeli és írásbeli szöveg alkotása közben megfelelően 
alkalmazni; tudja megnevezni és jellemezni a fontosabb szövegtípusokat. 

• Értékelje a stílusmeghatározó tényezők szerepét a szövegalkotásban és a szövegértésben; 
tudja használni a szókincs különböző rétegeit (köznyelv, szaknyelv, irodalmi nyelv); 
ismerje fel az alakzatok fajtáit, a képszerűség stíluseszközeit a szövegben; bizonyítsa 
stilisztikai ismereteit fogalmi szinten, illetve önálló megfogalmazási képességét, elemzési 
jártasságát. 

 
 

1. Mondattani ismeretek átismétlése (10 óra) 
 
Témakörök: 

• A modalitás 
• Logikai minőség 
• A mondatok szerkezete 
• A mondat jelentésszintjei, a szintagmák 
• Az összetett mondatok 
• A mondatok kifejező értéke 
 
 

2 Szövegtan (31 óra) 
 
Témakörök: 

• A szöveg a közlésfolyamatban 
• Szövegkohézió (lineáris, globális) 
• A szöveg címe, szerkezete 
• Közlésfajták 
• A szövegmű (levél, esszé, értekezés stb.) 
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• Szövegelemzési gyakorlatok 
• Szövegalkotási gyakorlatok 
• Szövegfajták 
• Szövegtípusok 
• Transzformációs és kreatív szövegalkotási gyakorlatok 
 
 

3 A stílus (29 óra) 
 
Témakörök: 

• Stílus, stíluselem, stílusérték, stílusárnyalat 
• Társalgási stílusréteg 
• Publicisztikai stílusréteg 
• Tudományos-szakmai stílusréteg 
• Közéleti stílusréteg 
• A tanult szakma sajátos szókincse, jellemző szövegtípusok 
• Kérdőív, nyomtatvány, jegyzetbeszámoló 
 

Témakörök: 
• A szépirodalmi stílus 
• A képszerűség stíluseszközei 
• Az alakzatok 
• Az összetett költői kép 
• A hatáskeltés egyéb stíluseszközei 
• A stíluselemzés módszerei, szempontjai 
• Korstílusok 
 
 

4. A tömegtájékoztatási eszközök hatásrendszere (4 óra) 
 
Témakörök: 

• A manipuláció tartalmi és formai jellemzői 
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11. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 12. évfolyam) 

(37 óra) 
 

Cél: 
• A magyar nyelv tagolódásának bemutatása; a retorikai alapismeretek kialakítása. 
 

Tartalom: 
• Nyelvünk eredetének, fejlődésének ismerete; régi és mai szövegek összehasonlító 

elemzése; a nyelvi állandóság és változás tényeinek ismeretében a pozitív nyelvművelésre 
való képesség. A magyar nyelv változatai, nyelvjárások, csoportnyelvek. A retorika 
alapjai, mai értelmezése, a szónok legfontosabb tulajdonságai, a szónoki beszéd fajtái. 

 
Főbb tevékenységformák: 

• Nyelvemlékek olvasása és elemzése, kiselőadások, térképhasználat, közös, egyéni és 
otthoni elemzések elkészítése. Szövegértési és szövegelemzési gyakorlatok, 
szövegelőadások. 

 
A továbbhaladás feltételei:  

• A tanuló ismerje a magyar nyelv eredetét, ismerjen néhány fontosabb nyelvemléket; 
legyenek ismeretei az irodalmi nyelv kialakulásáról; ismerje a köznyelv és a nyelvváltozat 
fogalmát, kapcsolatukat; legyenek alapismeretei a főbb nyelvjárásokról. 

• Ismerje az alapvető retorikai alapfogalmak jelentését mai értelemben; tárja fel a retorika 
és a kommunikációs tényezők kapcsolatát, a retorika kommunikációbeli szerepét; ismerje 
a szónok legfontosabb tulajdonságait, a beszédfajtákat. 

 
 

1. Nyelvtörténet (20 óra) 
 
Témakörök: 

• Szinkronia és diakronia 
• Uráli és finnugor nyelvcsalád 
• A nyelvrokonság bizonyítékai 
• Nyelvtörténeti korszakok (a korszakolás szempontjai) 
• Hangrendszer és nyelvtani rendszer változásai 
• A magyarság más népekkel való érintkezése 
• Nyelvújítás 
• Régi szövegektől a mai magyar szövegekig 
• A mai magyar nyelv (jellemzői, az anyanyelvi norma vagy standard kérdései) 
• Nyelvművelésünk alapelvei 
• A magyarnyelvűség Európában és a világban 
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2. Retorika (17 óra) 
 
Témakörök: 

• Fogalma, tárgya 
• A beszédmű 
• Retorikai eljárások 
• A magyar retorika nagy mesterei 
• A retorika története 
• Kifejező szövegmondás (légzéstechnika, beszédtempó, hangerő) 
• A nyelvi közlés és a cselekvés általános jellemzői 
• Az egyén mint a nyelvközösség tagja 
• Nyelv és kultúra 
• A nyelvi cselekvés, interakció 
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12. évfolyam 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 13. évfolyam) 

 
(32 óra) 

 
Cél: 

• A tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek rendszerezése, ismétlése, valamint 
tételszerű feldolgozása. 

 
Tartalom: 

• Általános ismeretek a nyelvről, nyelvtörténet, hangtan, alaktan, szótan, szószerkezettan, 
mondattan, kommunikációtan, szövegtan, stílustan, retorika, helyesírás, nyelvhelyesség, 
szövegtípusok. 

 
Főbb tevékenységformák: 

• Nyelvi elemzési, nyelvi alkotási, szövegelemzési és szövegszerkesztési gyakorlatok, 
szövegelőadások. 

 
A továbbhaladás feltételei:  

• A tanuló legyen képes összefüggéseiben felidézni általános nyelvészeti és nyelvtörténeti 
tanulmányait, ismereteit a nyelvi rendszer szintjeiről, valamint a nyelvhasználatról; 
ismerje és használja az alapvető nyelvészeti fogalmakat. 

• Tudjon vázlatot készíteni és ennek alapján szóban rövid összefoglalót tartani a tananyag 
egyes fejezeteiről. 

 
 

Felkészülés az érettségire (32 óra) 
 
Témakörök: 

• A nyelv mint jelrendszer 
• Nyelvcsaládok, nyelvtípusok 
• Változások és állandóság a nyelvben 
• A magyar nyelv eredete, rokonsága 
• A magyar nyelv fő nyelvtörténeti korszakai 
• A magyar hangállomány 
• A magyar grammatikai rendszer 
• A mai magyar nyelv, nyelvváltozatok 
• A kommunikáció tényezői és funkciói 
• A nyelvi szintek grammatikája (hangtan, szó- és alaktan, mondattan) 
• Szövegtan 
• Stilisztika 
• Szövegek elemzésén alapuló rendszerező ismétlés 
• Szövegalkotásra épülő áttekintő ismétlés 
• Az esszé 
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ANGOL NYELV 
A HAGYOMÁNYOS KÖZÉPISKOLAI 9-12. ÉVFOLYAMON 

 
 
Célok és feladatok: 

A 9. évfolyamos diákok legalább öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az 
idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár 
célnyelvi óravezetését, képesek arra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban 
eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Továbbra is fontos 
motivációjuk fenntartása és további fejlesztése. 

Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok számukra ismert témakörökben, életszerű 
helyzetekben képesek legyenek információt kérni és kapni. Megértsék a hosszabb terjedelmű, 
autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. 
Képesek legyenek 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 olyan szintű nyelvtudást kell szerezniük, hogy az előző 
szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról képesek legyenek 
szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteniük és létrehozni. 

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. 

 
Feltételek 

- Angol szakos középiskolai tanárok 
- Anyanyelvi tanárok 
- Nyelvkönyvek, szótárak, tanári kézikönyvek 
- Fénymásoló 
- A hallás utáni megértés fejlesztését támogató hanganyagok (kazettán, cd-n) 
- Kazettás magnók, CD-lejátszók (mobil) 
- Digitális tábla, projektor 
- Számítástechnika tanterem személyi számítógépekkel, Internet hozzáférés 
- Nyelvi labor 

 
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.  

 
Témakörök: 

• 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.  
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• 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.  
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9. évfolyam 
Évi óraszám: 185 

 
 

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 
- 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 
Évi óraszám: 185 

 
 
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 

 
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.   
• 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 
Évi óraszám: 96 

 
 A 12.évfolyam diákjainak egy idegen nyelvből érettségi vizsgát kell tenniük, és szinte 
kivétel nélkül minden diák az angol nyelvet választja. A tanév során ezért a kommunikatív nyelvi 
kompetencia továbbfejlesztése mellett az érettségi vizsga feladataira is készülni kell. Általános 
követelmény a Közös Európai Nyelvi Referencia Keret B1 szintjére eljutni a 12. tanév végére. 
 
Tartalom: 
 
Kommunikációs szándékok: 

 
• A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 
 

Megszólítás: Excuse me. I am sorry to 
disturb you.  

Pardon? Yes, can I help you?  

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

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

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

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

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

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

Telefonon bemutatkozás: Hello, this is Mary Smith 
speaking. 

 

Telefonon más személy 
kérése: 

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

Yes, just a minute, please.  

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

Bye!  

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

Dear Sir / Madam,  Dear John,   

Elbúcsúzás személyes és 
hivatalos levélben 

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

 

Érdeklődés mások hogyléte 
felől és arra reagálás 

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

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

Engedélykérés és arra 
reagálás: 

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

Yes, go ahead. Not at all.  

Köszönet és arra reagálás: Thanks. Thank you very much. 
Thanks a lot. It’s very kind of 

Not at all. You are welcome. 
No problem. Do not mention it. 
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you. I’d like to thank you for 
your help.  

My pleasure.  

Bocsánat kérése és arra 
reagálás: 

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

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

Gratulációk, jókívánságok és 
arra reagálás: 

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

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

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

 

 
• Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

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

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

Hála: I am very grateful to you. It was 
most kind of you.  

 

Sajnálkozás: Do you feel sorry for her? Do 
you regret going to live in the 
country?  

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

Elégedettség, elégedetlenség, 
bosszúság 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your 
exam results?  

I am very disappointed. I am 
sorry to hear that.  
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• Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

Véleménykérés, 
véleménynyilvánítás és arra 
reagálás: 

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

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

Valaki igazának az elismerése 
és el nem ismerése: 

You are right. You are wrong.   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

I’d like an ice-cream.  

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

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

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

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

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

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

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

We must fill it in nowRright 
now.  

Ígéret Will you come and meet me at 
the station?  

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

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

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

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

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

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

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

Érdektelenség, közömbösség Do you mind?  It doesn’t matter.  
Terv Do you intend to have a starter? Yes, I intend to have some 

cheese. .  
Érdeklődési kör What do you like doing in your 

spare-time?  
I’m interested in music. I like 
painting. I’m good at figures.  
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• Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
 

Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása: 

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

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

Események leírása: What happened?  First she opened the window, 
then she phoned the ambulance 
and finally she told the 
neighbours. After opening the 
door she phoned the ambulance. 
While waiting for the 
ambulance she told the 
neighbours.  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
• A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
 

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

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

Tiltás, felszólítás: Keep off the grass. You must 
not smoke here.  
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Segítségkérés és arra 
reagálás: 

Will you do the washing up for 
me, please?  

 

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

I’ll do the washing up for you.  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
• Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  
 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? Sorry, 
Where does she live? Sorry, 
what did you say his name was? 

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

 Magyarázatkérés, magyarázat 
értés ellenőrzése 

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

 Felkérés hangosabb, lassabb 
beszédre 

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

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

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

nice talking to you.  
Beszélgetésbe be-és kilépés: Beszédszándék jelzése Can I join in?  
 Félbeszakítás Could I come in there? Can I 

say something? I’m sorry, but…
 Folytatás szándékának jelzése Just let me finish, what I was 

going to say 
 Befejezési szándék jelzése …and that’s all about it. Just 

one more thing, Finally…To 
sum up… 

 A partner mondanivalójának 
követése 

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

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

 Témaváltás That reminds me…Talking of 
holidays… 

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

now. No, not at all. They are 
trying too hard the other way, or 
well not too hard.  

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

 Kérdezési stratégiák Direct: Do you know the way to 
the railway station? Indirect: 
Can you tell me how to get to 
the station? 

 Megerősítést váró kérdés You don’t drink wine, do you? 
 Választó kérdés: One piece of toast or two, 

Mike?  
 

Fogalomkörök: 
 

Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése 

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

  Present Simple Passive English is spoken all 
over the world.  

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

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

  Present Perfect Passive My flat has just been 
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decorated.  
  Present Perfect 

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

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

  Past Simple Passive When was this photo 
taken?  

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

  Past Perfect I realised that we had 
met before.  

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

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

  Future with 
Will(certainty)(sudden 
decision) 

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

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

  Passive Future Simple When will it be 
finished?  

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

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

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

  Possessive pronouns, 
Genitive’s, Of, Belong to 

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

Térbeli viszonyok Irányok, 
helymeghatározás  

Prepositions, 
Prepositional Phrases, 
Adverbs, picture 
location, geographical 
location 

Here, there, on the left, 
on the right, in, on, 
under, opposite, next 
to, between, in front 
of, behind, inside, 
outside, above …at the 
top/at the bottom of 
…, on the left hand 
side, in the 
background, in the 



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 45

east/west …, along the 
river, through the 
forest, past the shop …

Időbeli viszonyok  Adverbs of time with 
Present Perfect Simple 

Already, yet, just 

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

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

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

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

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

Mennyiségi 
viszonyok 

 Singular and plural nouns Children, people, men, 
women … 

   one, two… 
   first, second. .  
  Countable nouns, 

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

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

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

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

Modalitás  Should/shouldn’t You should ask her.  
  Should/shouldn’t+ 

perfect infinitive 
You should have 
warned me.  

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

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

  Could-was able 
to/manage to 

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

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

  Have to Did you have to be 
there?  

  Mustn’t Children mustn’t 
smoke.  

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

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

  Used to  I used to play with 
dolls.  

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

  Conditional I, 
Conditional II, 
Conditional III 

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

  Time clauses with future 
meaning 

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

  Reported speech with 
present reporting verb  

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

Függő beszéd  Reported speech with 
past reporting verb 

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

Szövegösszetartó 
eszközök 

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

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

• Ismeretek a nyelvről 
A tanuló legyen képes 

- A felsorolt nyelvi fogalomkörök célzott, tudatos, közlési szándékának 
megfelelő alkalmazására, 
- Megfelelően választékos, árnyalt szókinccsel kifejezni magát a megadott 
témakörökben, 
- A célnyelvi kultúrával kapcsolatos ismereteit mozgósítani, a magyar nyelvitől 
eltérő kommunikációs és kulturális szokásokra nyitottan, adekvátan reagálni. 
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ANGOL NYELV 
A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVVEL KIBŐVÍTETT TAGOZATON 

 
Az idegen nyelvi kompetencia az egyik fejlesztendő kulcskompetencia, amely a 

későbbiekben jelentősen befolyásolja a tanulók munkaerőpiaci helyzetét, esélyeit, ezért az angol 
nyelv tanítása kiemelt jelentőségű. A Nat 2007 szerint „Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi 
a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, 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 keretekben történő elsajátítására is.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 
kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.” 
 A nyelvtanulás során a nyelvi kompetencia fejlesztése mellett más kulcskompetenciákra és a 
Nat 2007 kiemelt fejlesztési feladataira is súlyt helyezünk. A kiemelt fejlesztési feladatok közül az 
énkép, önismeret, az európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, a tanulás tanítása, valamint az 
idegen nyelvi témakörök feldolgozása során a környezettudatosság és a testi-lelki egészség témái 
kapnak kiemelt szerepet. 
 
Óraszám: 
10. évf. 185 óra (heti 5) 
11. évf. 148 óra (heti 4) 
A 12-13. évfolyamon – mivel a diákok elvileg elérték a Közös Európai Referencia Keret tantervi 
célként megfogalmazott B2 szintjét -, az angol nyelv tanulása már nem kötelező, hanem a 
fakultációs órakeret terhére választható tantárgy heti 4 órában, szintfenttartó vagy tartalom alapú 
(irodalom, film, zene, országismeret) csoportokban. A tananyag a tanulók körében végzett 
igényfelmérés alapján kerül megállapításra. 
 
Feltételek 

- Angol szakos középiskolai tanárok 
- Anyanyelvi tanárok 
- Nyelvkönyvek, szótárak, tanári kézikönyvek 
- Fénymásoló 
- A hallás utáni megértés fejlesztését támogató hanganyagok (kazettán, cd-n) 
- Kazettás magnók, CD-lejátszók (mobil) 
- Digitális tábla, projektor 
- Számítástechnika tanterem személyi számítógépekkel, Internet hozzáférés 
- Nyelvi labor 

 
Célok és feladatok 

A legfontosabb cél, hogy diákjaink egyre magabiztosabb nyelvhasználóvá váljanak. 
Kiemelt hangsúlyt kap az önálló nyelvtanulásra való felkészítés. A megfelelő tanulási 

stratégiák elsajátításával nemcsak újabb idegen nyelvek tanulhatók meg, hanem más tudomány-
területek is kézzelfoghatóbbá válnak. 

A 9. évfolyam intenzív nyelvi munkája után az alacsonyabb óraszám a haladás lassulását, 
így esetleg a tanulók motiváltságának csökkenését eredményezheti. Megfelelő módszertani 
eszközökkel, a tantárgyközi integráció adta lehetőségek felhasználásával elkerülhető a fejlődés 
ívének megtörése. 
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Nagy jelentősége van a nyelvtanulás révén más ismeretek, készségek és tanulási stratégiák 
elsajátításának. Ezek lehetőséget adnak az életen át tartó nyelvtanulás gyakorlására, valamint 
nyelvtudásuk más területen való felhasználására is. 

Az előkészítő évfolyamon bevált és elsajátított új módszerek, tanulási formák alkalmazása, a 
projektmunka, a kommunikatív nyelvoktatás alapelveire épülő tankönyvek és segédanyagok 
felhasználása a tanórákon továbbra is folytatódik. 

Az idegen nyelvi kommunikáció sikerét, az anyanyelvi beszélők megértését továbbra is 
elősegíti, hogy diákjaink heti 1 órában anyanyelvi tanárral dolgozhatnak. 
 

A 10–13. évfolyamon folyó nyelvoktatói munka megtervezésénél az alábbi tényezőket kell 
szem előtt tartani: 

- A nyelvi előkészítő évfolyamra (NYEK) járt diákoknak az első idegen nyelvből, 
angolból a B2-es szintet (emelt szintű érettségi) legkésőbb a 11. évfolyam végére el 
kell érniük. 

- Azoknak a diákoknak, akik ezt a szintet elérték, a megszerzett tudás megtartása és 
elmélyítése a cél. 

- Mindenkinek meg kell ismernie az érettségi vizsga követelményeit, feladattípusait, 
általános szemléletét.  

 
Fejlesztési követelmények 

- A diákok a nyelvet az igényeiknek, szükségleteiknek megfelelően, az élet minden 
helyzetében megfelelően használni tudják.  

- A nyelv eszközként, készségként való használata hozzásegíti őket ahhoz, hogy a 
munkaerőpiacon lehetőségeik bővüljenek, így céljaikat elérhessék. 

- Az első idegen nyelv alapos ismerete alapul kell hogy szolgáljon majd ahhoz is, hogy 
megszerzett nyelvtudásukat fenntartani és bővíteni tudják, valamint további idegen nyelvek 
elsajátításakor erre támaszkodni tudjanak. 

 
Annak ellenére, hogy a fejlesztési követelmény az Európai Nyelvi Referencia Keret B2 

szintjének elérése, diákjaink nem kötelesek emelt szintű érettségit tenni, ezért mind a középszintű, 
mind az emelt szintű angol érettségi vizsga követelményeit ismerniük kell. Az alábbiakban közöljük 
ezeket a követelményeket. 

 
I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 

 
A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 

 
   VIZSGASZINTEK 
   Középszint  Emelt szint 
      
   1. Olvasott szöveg értése   
      
 1.1. Készségek  A vizsgázó képes  A vizsgázó képes 
   - megérteni a szöveg lényegét,   
   - megérteni és követni a szöveg 

gondolatmenetét, 
  

   - megérteni a kulcsinformációkat 
(pl. személyek, idő, hely, irány, 
mennyiség), 

  

   - különválasztani a lényeges és a 
lényegtelen információkat, 
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   - megérteni egy adott álláspont 
mellett és ellen szóló érveket, 

  

   - megkeresni egy adott értési 
célhoz szükséges adatszerű 
információt, 

  

   - megérteni a szöveget 
kommunikációs funkciójának 
megfelelő részletességgel, 

  

   - alkalmazni a különbözó 
olvasási stratégiákat (pl. 
következtetni az ismeretlen 
szavak jelentésére), 

  

   - megkülönböztetni a 
tényszerűen közölt információt a 
véleménytől. 

  

     - megérteni a szöveg mélyebb, 
másodlagos értelmét. 

 1.2. Szövegfajták  - funkcionális szövegek (pl. 
menetrendek, étlapok, használati 
utasítások, ételreceptek, rádió-, 
TV, színház és egyéb 
műsorismertetők), 

  

   - informatív-instruktív szövegek 
(pl. feliratok, figyelmeztető 
szövegek, közlekedési és egyéb 
biztonsági előírások/útmutatók, 
hirdetések, termékismertetők, 
utazási/üdülési ajánlatok, film- és 
könyvajánlások), 

  

   - levelek (hivatalos és magán, 
szerkesztői és olvasói), személyes 
feljegyzések, e-mail- és egyéb 
üzenetek, 

  

   - újságcikkek (napilap-, magazin- 
és folyóirat cikkek, beszámolók, 
riportok), 

  

   - ismeretterjesztő szövegek 
általánosan ismert témakörökből. 

  

     - irodalmi szövegek, 
     - kritikai írások. 
      
   2. Nyelvhelyesség   
      
 2.1. Készségek  A vizsgázó képes  A vizsgázó képes 
   - az alapvető nyelvtani 

szerkezetek és lexikai elemek 
mondatokba illesztésére 
(felismerés, kiegészítés, 
létrehozás), 

 - változatos nyelvtani 
szerkezetek és lexikai elemek 
mondatokba illesztésére 
(felismerés, kiegészítés, 
létrehozás), 

   - alapvető nyelvtani és lexikai 
szerkezetek nyelvileg pontos 
használatára egszerű szövegben. 

 - a nyelvtani és lexikai 
szerkezetek nyelvileg pontos 
használatára komplex 
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szövegekben is. 
      
   3. Hallott szöveg értése   
      
 3.1. Készségek  A vizsgázó képes  A vizsgázó képes 
   - megérteni a szöveg lényegét,   
   - megérteni és követni a szöveg 

gondolatmenetét, 
  

   - megérteni a kulcsinformációkat 
(pl. személyek, idő, hely, irány, 
mennyiség, ok), 

  

   - megérteni egy adott értési 
célhoz szükséges adatszerű 
információkat, 

  

   - alkalmazni a különböző értési 
stratégiákat (pl. következtetni az 
ismeretlen szavak jelentésére a 
szövegkörnyezetből). 

  

     - megérteni az adott álláspont 
mellett és ellen szóló érveket, 

     - felismerni a szöveg hangnemét, 
következtetni a beszélők 
egymáshoz való viszonyára. 

 3.2. Szövegfajták  - közérdekű bejelentések, 
közlemények (pl. pályaudvaron, 
repülőtéren, áruházban), 

  

   - rögzített telefonos szövegek (pl. 
üzenetrögzítő, információs 
szolgálatok: útinformáció, nyitva 
tartás, menetrend), 

  

   - utasítások (pl. utcán, 
repülőtéren, pályaudvaron), 

  

   - médiaközlemények (pl. 
időjárásjelentés, reklám, 
programismertetés, rövid hír), 

  

   - beszélgetések, 
telefonbeszélgetések, 

  

   - riportok, interjúk,   
   - beszámolók,   
   - közérdekű témáról szóló 

ismeretterjesztő szövegek. 
  

      
   4. Íráskészség   
      
 4.1. Készségek  A vizsgázó képes  A vizsgázó képes 
   - a megadott helyzetekben és 

szerepekben megnyilatkozni, 
illetve a megadott 
kommunikációs szándékokat 
megvalósítani (lásd 
Kommunikációs helyzetek és 
szándékok című rész), 
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   - különböző fajtájú szövegeket 
írni a Témakörök című részben 
megadott témákhoz 
kapcsolódóan, 

  

   - koherens szöveget létrehozni 
(előre- és visszautalással, 
alapvető szinonímákkal és 
kötőszavakkal), 

 - az összetettebb 
gondolatmenetnek megfelelő 
igényes mondatszerkezstéssel 
szöveget alkotni, 

   - mondanivalóját logikusan és az 
adott szövegfajta 
követelményeinek megfelelően 
elrendezni, valamint írásművét 
megfelelően felépíteni és tagolni, 

 - a szöveget az összetettebb 
gondolatmenetnek megfelelően 
igényesen megszerkeszteni, 

   - a szövegfajtának, a közlési 
szándéknak, a címzetthez való 
viszonyának megfelelő stílust és 
hangnemet választani, 

  

   - az adott szövegfajták formai 
sajátosságainak megfelelő 
írásművet létrehozni, 

  

   - úgy kifejezni magát, hogy 
esetleges nyelvtani pontatlansága, 
szóhasználata ne akadályozza a 
megértést. 

 - gondolatait nyelvhelyességi 
szempontból pontosan kifejezni, 

     - álláspontját, érvrendszerét 
következetesen, összetetten, 
árnyaltan kifejteni. 

 4.2. Szövegfajták  - magánlevél   
   - hivatalos levél,   
   - olvasói levél,   
   - önéletrajz,   
   - pályázat,   
   - cikk diákújság számára.   
      
   5. Beszédkészség   
      
 5.1. Készségek  A vizsgázó képes  A vizsgázó képes 
   - a megadott helyzetekben és 

szerepekben megnyilatkozni, 
illetve a megadott 
kommunikációs szándékokat 
megvalósítani (lásd 
Kommunikációs helyzetek és 
szándékok című rész), 

  

   - megadott témákról szóló 
beszélgetésekben részt venni (lásd 
a Témakörök című rész), 

  

   - mondanivalóját érthetően és 
összefüggően kifejezni, 

 - gondolatait árnyaltan kifejezni, 
álláspontját, érvrendszerét 
következetesen, folyamatosan, 
összetetten kifejteni, 

   - úgy beszélni, hogy kiejtése,  - olyan kiejtéssel, hanglejtéssel 
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hanglejtése, beszédtempója ne 
akadályozza a megértést, 

és tempóban beszélni, hogy 
beszéde jól érthető legyen, 

   - egyszerű kommunikációs 
stratégiákat alkalmazni (pl. 
beszéd 
kezdeményezése/fenntartása, 
információ kérése/adása, egyszerű 
kompenzációs stratégiák), 

 - változatos kommunikációs 
stratégiákat alkalmazni (pl. a 
kompenzációs stratégiák 
hatékony alkalmazása), 

   - beszédében a célnyelvi 
udvariasság és a megfelelő stílus 
(formális/informális) 
alapszabályait alkalmazni, 

  

   - úgy kifejezni magát, hogy 
esetleges nyelvtani és lexikai 
pontatlansága ne akadályozza a 
megértést. 

 - gondolatait nyelvhelyességi 
szempontból pontosan kifejezni, 

     - az összetettebb 
gondolatmenetnek megfelelő 
igényes mondatszerkesztéssel 
beszélni. 

B) TÉMAKÖRÖK 

Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden 
vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben 
felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre, a Kerettanterv ajánlásainak 
figyelembevételével. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a 
többi témakörben előfordulnak. 

A középszinten felsorolt témakörök természetesen az emelt szintre is érvényesek. 

 TÉMÁK  VIZSGASZINTEK 
   Középszint  Emelt szint 
      
 1. Személyes 
vonatkozások, család 

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

  

   - Családi élet, családi 
kapcsolatok 

 - A család szerepe az egyén és a 
társadalom életében 

   - A családi élet mindennapjai, 
otthoni teendők 

 - Családi munkamegosztás, 
szerepek a családban, generációk 
együttélése 

   - Személyes tervek   
 2. Ember és társadalom  - A másik ember külső és belső 

jellemzése 
  

   - Baráti kör  - Az emberi kapcsolatok 
minősége, fontossága (barátság, 
szerelem, házasság) 

   - A tizenévesek világa: kapcsolat 
a kortársakkal, felnőttekkel 

 - Lázadás vagy alkalmazkodás; 
tizenévesek útkeresése 

   - Női és férfi szerepek  - Előítéletek, társadalmi 
problémák és azok kezelése 

   - Ünnepek, családi ünnepek  - Az ünnepek fontossága az 
egyén és a társadalom életében 
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   - Öltözködés, divat  - Az öltözködés mint a 
társadalmi hovatartozás kifejezése

   - Vásárlás, szolgáltatások  - A fogyasztói társadalom, a 
reklámok 

   - Hasonlóságok és különbségek 
az emberek között 

 - Társadalmi viselkedésformák 

 3. Környezetünk  - Az otthon, a lakóhely és 
környéke (a lakószoba, a lakás, 
ház bemutatása) 

  

   - A lakóhely nevezetességei, 
szolgáltatások, szórakozási 
lehetőségek 

 - A lakóhely és környéke 
fejlődésének problémái 

   - A városi és a vidéki élet 
összehasonlítása 

  

   - Növények és állatok a 
környezetünkben 

 - A természet és az ember 
harmóniája 

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

 - A környezetvédelem 
lehetőségei és problémái 

   - Időjárás   
 4. Az iskola  - Saját iskolájának bemutatása 

(sajátosságok, pl. szakmai 
képzés, tagozat) 

 - Iskolatípusok és iskolarendszer 
Magyarországon és más 
országokban 

   - Tantárgyak, órarend, 
érdeklődési kör, tanulmányi 
munka 

  

   - A nyelvtanulás, a nyelvtudás 
szerepe, fontossága 

  

   - Az iskolai élet tanuláson kívüli 
eseményei, iskolai hagyományok 

 - Hasonló események és 
hagyományok külföldi 
iskolákban 

 5. A munka világa  - Diákmunka, nyári 
munkavállalás 

  

   - Pályaválasztás, továbbtanulás 
vagy munkába állás 

 - A munkavállalás körülményei, 
lehetőségei itthon és más 
országokban, divatszakmák 

 6. Életmód  - Napirend, időbeosztás   
   - Az egészséges életmód (a 

helyes és a helytelen táplálkozás, 
a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás) 

  

   - Étkezési szokások a családban  - Az étkezési szokások 
hazánkban és más országokban 

   - Ételek, kedvenc ételek  - Ételspecialitások hazánkban és 
más országokban 

   - Étkezés iskolai menzán, 
éttermekben, gyorséttermekben 

 - A kulturált étkezés feltételei, 
fontossága 

   - Gyakori betegségek, sérülések, 
baleset 

 - A szenvedélybetegségek 

   - Gyógykezelés (háziorvos, 
szakorvos, kórházak) 

 - A gyógyítás egyéb módjai 
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 7. Szabadidő, művelődés, 
szórakozás 

 - Szabadidős elfoglaltságok, 
hobbik 

 - A szabadidő jelentősége az 
ember életében 

   - Színház, mozi, koncert, 
kiállítás stb. 

 - A művészet szerepe a 
mindennapokban 

   - Sportolás, kedvenc sport, 
iskolai sport 

 - Szabadidősport, élsport, 
veszélyes sportok 

   - Olvasás, rádió, tévé, videó, 
számítógép, internet 

 - A könyvek, a média és az 
internet szerepe, hatásai 

   - Kulturális események   
 8. Utazás, turizmus  - A közlekedés eszközei, 

lehetőségei, a tömegközlekedés 
 - A motorizáció hatása a 
környezetre és a társadalomra 

   - Nyaralás itthon, illetve 
külföldön 

 - Az idegenforgalom jelentősége 

   - Utazási előkészületek, egy 
utazás megtervezése, 
megszervezése 

  

   - Az egyéni és a társas utazás 
előnyei és hátrányai 

  

 9. Tudomány és technika  - Népszerű tudományok, 
ismeretterjesztés 

  

   - A technikai eszközök szerepe a 
mindennapi életben 

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

C) KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 

1. Kommunikációs helyzetek 
A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban 

és/vagy írásban mindkét szinten: 

 Helyzet  Szerep 
 Áruházban, üzletben, piacon  vevő 
 Családban, családnál, baráti körben  vendéglátó, vendég 
 Étteremben, kávéházban, vendéglőben  vendég, egy társaság tagja 
 Hivatalokban, rendőrségen  ügyfél, állampolgár 
 Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában  vendég 
 Iskolában  tanuló, iskolatárs 
 Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban  vendég, látogató, egy társaság 

tagja 
 Országhatáron  turista 
 Orvosnál  beteg, kísérő 
 Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, 
benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) 

 ügyfél 

 Szünidei munkahelyen  munkavállaló 
 Tájékozódás az utcán, útközben  helyi lakos, turista 
 Telefonbeszélgetésben  hívó és hívott fél 
 Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, 
taxiban, repülőn, hajón) 

 utas, útitárs 
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2. A kommunikációs szándékok listája 
A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a 

középszintű vizsgán elvárható. A lista a Kerettantervben felsorolt kommunikációs szándékokra 
épül. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat. 

A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a vizsgázónak a 
középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg megvalósítania, 
valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát. Például a hála lehetséges kifejezése 
középszinten: Thank you very much/Thanks; emelt szinten: Thank you ever so much. It was so nice 
of you to do that stb. 

Az utolsó csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak ajánlásnak 
tekinthető. 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 
 Megszólítás és arra reagálás Excuse me.  

Pardon? etc. 
 Köszönés, elköszönés és arra reagálás Good morning.  

Hello, Tom. Hi.  
Hello, how are you? Fine, thank you. And 
you?  
Goodbye. See you later, etc. 

 Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás My name's ...  
Have you met Tom?  
Nice to meet you, etc. 

 Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, 
más személy kérése, elköszönés és ezekre reagálás 

XYZ, five two double one six eight.  
Hello, this is Tom Smith speaking.  
Can I speak to Mr Jones? Speaking.  
Thanks for calling. Bye, etc. 

 Magán- és hivatalos levélben megszólítás, 
elbúcsúzás 

 Dear Tom,  
Dear Sir/Madam  
Best wishes  
Love  
Looking forward to hearing from you.  
Yours sincerely, etc. 

 Szóbeli üdvözletküldés  Give my regards to ..., etc. 
 Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás  How are you?  

How are you doing? Fine./OK.) Not very 
well, I'm afraid.  
What's the matter? Actually, I'm suffering 
from..., etc. 

 Köszönet és arra reagálás  Thank you.  
Thanks.  
It's very kind of you.  
You're welcome.  
It's all right.  
My pleasure, etc. 

 Bocsánatkérés és arra reagálás  I'm sorry.  
I do apologize.  
That's all right.  
Never mind, etc. 

 Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás  Merry Christmas.  
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Happy Birthday.  
Congratulations. Thank you.  
Have a nice holiday.  
Thanks, the same to you, etc. 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 
 Hála  It was most kind of you, etc. 
 Sajnálkozás, csalódottság  Sorry to hear that.  

I regret it, etc.  
 Öröm  Great!  

I'm so glad, etc. 
 Elégedettség, elégedettlenség  That's fine.  

I'm quite happy with that.  
That wasn't very good.  
I'm tired of it, etc. 

 Csodálkozás  I can hardly believe it.  
Amazing, isn't it? etc. 

 Remény  I'm looking forward to...  
I hope...  
I can hardly wait for..., etc. 

 Félelem, aggodalom  I'm worried about him.  
It was really frightening, etc. 

 Bánat, elkeseredés  I'm sorry to hear that.  
I'm disappointed, etc. 

 Bosszúság  Oh, no!  
I'm fed up with it, etc. 

 Együttérzés  I am sorry.  
Oh, dear.  
I'm sorry to hear that, etc. 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 
 Véleménykérés és arra reagálás, 
véleménynyilvánítás 

 What do you think? I think it's unfair, etc. 

 Érdeklődés, érdektelenség  Are you interested in sports? I'm interested 
in...  
I'm not keen on it, etc. 

 Tetszés, nem tetszés  I think it's great.  
I don't like it, etc. 

 Valaki igazának elismerése, el nem ismerése  You're right.  
You're wrong, etc. 

 Egyetértés, egyet nem értés  I agree.  
I doubt it.  
I don't agree with it, etc. 

 Helyeslés, rosszallás  That was fine.  
It wasn't very nice of you, etc. 

 Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása  I don't think so.  
I'm afraid you are wrong, etc. 

 Elismerés kifejezése, dicséret, és arra reagálás  That was really nice.  
Well done.  
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Thank you, etc. 
 Közömbösség  I don't mind, etc. 
 Ígéret  I promise. I'll do it, etc. 
 Akarat, szándék, terv  I'd like an ice-cream.  

I'm going to buy a house, etc. 
 Kívánság, óhaj  I'd like to travel to...  

I want to pay, etc. 
 Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség  I can understand French.  

He may be at home.  
People must sleep sometimes.  
I have to leave now.  
It's time to go, etc. 

 Bizonyosság, bizonytalanság  She must be tired.  
I'm not sure, etc. 

 Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve 
érdeklődés ezek iránt 

 I prefer tea to coffee.  
I'd rather have a rest.  
What would you prefer? etc. 

 Kritika, szemrehányás  You had better stay at home.  
You shouldn't have done it. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 
 Dolgok, személyek megnevezése  It's a pen.  

The boy talking to Jane is my brother, etc. 
 Dolgok, események leírása  First he talked to his parents, then he phoned 

his friend.  
While waiting for the bus he saw an accident, 
etc. 

 Információkérés  When will the plane land? At 6.40.  
How do you spell your name? J-O-N-E-S.  
Can you tell me the way to the station, 
please? etc. 

 Igenlő vagy nemleges válasz  Did you see him? Yes, I did./No, I didn't, 
etc. 

 Tudás, nem tudás  Do you know his name? I have no idea, ete. 
 Válaszadás elutasítása  Can you tell me the way to ...? I'm afraid, I 

can't, etc. 
 Bizonyosság, bizonytalanság  He must be at home.  

He can't be there.  
Maybe he is right, etc. 

 Ismerés, nem ismerés  Do you know Peter? Yes, I've already met 
him, etc. 

 Feltételezés  I suppose I can come, etc. 
 Emlékezés, nem emlékezés  I remember saying that.  

I don't remember where I put it, etc. 
 Indoklás (ok, cél)  I didn't go walking because it was raining.  

We left early in order to avoid the traffic jam.

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 Kommunikációs szándékok  Példa 
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 Kérés, kívánság  Could you give me a pen?  
Would you pass me the sugar, please?  
I'd like you to ..., etc. 

 Felszólítás, tiltás, parancs  Keep off the grass.  
You must not smoke here, etc. 

 Javaslat és arra reagálás  Let's go out tonight. Good idea.  
Why don't we go to the cinema? I'd prefer to 
stay at home.  
I suggest going to Prague. I'd rather not, etc. 

 Rendelés  I'll have a Coke, please, etc. 
 Meghívás és arra reagálás  Would you like to come to a party? Yes, I'd 

love to.  
Let's meet on Sunday. Sorry, I can't make it 
..., etc. 

 Kínálás és arra reagálás  Have some cheese. Thank you.  
Would you like another drink? No, thank 
you, etc. 

 Reklamálás  This doesn't work.  
I have a complaint, etc. 

 Tanácskérés, tanácsadás  What shall I do? Why don't you....? I think 
you should ..., etc. 

 Figyelmeztetés  I think you shouldn't ..., etc. 
 Engedély kérése, megadása, megtagadása  May I go out? Yes, of course./I'm afraid, 

not, etc. 
 Segítségkérés és arra reagálás  Will you do this for me? Certainly./Yes, of 

course, etc. 
 Segítség felajánlása és arra reagálás  Shall I carry it for you? That's very kind of 

you, etc. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) 

 Kommunikációs szándékok  Példa 
 Visszakérdezés, ismétléskérés  Sorry, what did you say his name was? 

Could you repeat it, please? etc. 
 Nem értés  Sorry, I don't understand, etc. 
 Betűzés kérése, betűzés  Can you spell it for me? etc. 
 Felkérés lassabb, hangosabb beszédre  Could you speak a little more slowly, 

please? etc. 
 Beszélési szándék jelzése  I'd like to say/tell you ...  

I say..., etc. 
 Téma bevezetése  I'll tell you what...  

The question is...  
The trouble is ..., etc. 

 Témaváltás  That reminds me...  
Talking of holidays ..., etc. 

 Félbeszakítás  Sorry to interrupt you.  
Can I say something?  
Could I come in here? etc. 

 Megerősítés, igazolás  Yes, sure...  
It is, isn't it? etc. 

 Körülírás  To put it in another way, etc. 
 Példa megnevezése  A vehicle, for example a bus. A vehicle, like 
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a bus.  
If I had, say, an hour to wait, etc. 

 Beszélgetés lezárása  Right ... OK.  
Well, it's been nice talking to you, etc. 

D) NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS 

1. Nyelvtani szerkezetek 
A mellékelt struktúrák listája tájékoztató jellegű, csak kategóriákat jelöl. A felsorolás 

természetéből adódóan nem lehet teljes. 
A középszintre vonatkozó lista a Kerettantervre épül, de a leírás nem fogalomköröket, hanem a 

leíró nyelvtan kategóriáit használja. Ezeknek a szerkezeteknek az aktív használata várható el a 
vizsgázótól. A receptív készséget mérő vizsgarészekben használt szövegekben előfordulhatnak a 
listán nem szereplő szerkezetek is, ezek azonban nem képezik a mérés részét. 

Emelt szinten a mai angol köznyelvben előforduló valamennyi nyelvi szerkezet ismerete a 
felismerés szintjén elvárható. A listán szereplő szerkezetek aktív ismeretét célzottan a 
nyelvhasználati vizsgarészben mérjük. 

KÖZÉPSZINT 

 Nyevtani szerkezet  Példa 
 Articles   
 a, an  Iron is a metal. 
 the  I love the seaside. 
 omission of articles  He is at school. 
 Nouns   
 singular and plural  child, children, people, etc. 
 countable  How many disks have you got? 
 uncountable  a cup of tea, a piece of cake, etc. 
 some + plural noun  There are some pencils in the bag. 
 any + plural noun  Have you got any brothers? 
 some + singular noun  There's some water in the vase. 
 any + singular noun  There isn't any milk left. 
 Adjectives   
 irregular adjectives  good, better, best, etc. 
 comparative sentences  Tom is younger than Sue.  

She is the most intelligent of all. 
 too/enough  The town is less polluted now.  

I'm as tall as you.  
It's too difficult. He isn't old enough to drive. 

 Possessive adjectives  my, your, his, etc. 
 Adverbs   
 manner  He drives fast. 
 place  Good people are everywhere. 
 time  I always make my bed. She has just arrived. 
 Prepositions, prepositional phrases  here, there, on the left, at the top, at the bottom, 

in the background, through the forest, along the 
river, etc. 

 Conjunctions, linking words  and/or/but/because  
on the one hand, on the other hand  
so, therefore, that's why  
either - or, neither - nor  
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otherwise  
although, etc. 

 Verbs   
 the infinitive  I don't know ho to get there. 
 -ing form  Seeing is believing.  

I like reading. 
 Auxiliaries   
 be  I am singing. 
 have  He has left. 
 do  Where do you live? 
 Modal verbs   
 should/shouldn't  You should ask her. 
 can (ability)  I can swim. 
 can/could/may (permission)  Can/could/may I open the window? 
 could - was able to  He could swim at the age of two.  

Last summer I was able to visit the Tower. 
 manage to  Did you manage to pass the exam? 
 must/needn't (obligation)  I must read it. You needn't come. 
 have to  Do we have to be there? 
 mustn't  Children mustn't smoke. 
 must/may/might/can't (certainty)  He can't be at school. 
 used to  I used to lay with dolls. 
 Possessives   
 have  I didn't have many friends in the kindergarten 
 genitive's  He's Kate's brother. 
 of  the corner of the room 
 Present Simple  When do you get up? I don't drink milk. 
 Present Simple Passive  English is spoken everywhere. 
 Present Continuous  Why is she crying? I am leaving. 
 Present Perfect Simple  Have you done your room?  

I've lived here for 10 years 
 Present Perfect Passive  His leg has been broken. 
 Present Perfect Continuous  I have been learning French for 10 years. 
 Past Simple  Where did you go yesterday? And then she 

kissed me. 
 Past Simple Passive  When was this photo taken? 
 Past Continuous  What were you doing yesterday at five? 
 Past Perfect  He realised what he had done. 
 Future with will   
 certainty  When will you be 18? 
 sudden decision  OK. I'll take the dog for a walk. 
 prediction  I don't think I'll ass the exam. 
 Passive Future  When will it be finished? 
 Going to   
 plans  What are you going to do on Sunday? 
 events likely to happen  Look at the sky, it is going to rain. 
 Reported/Indirect Speech   
 with present reporting verb  I don't know where he lives.  

Tell him to stop it. 
 with past reporting verb  She said she was tired.  

I asked him if we had met before.  
He told me to sit down. 
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 Conditionals   
 1st  We'll stay at home if it rains. 
 2nd  If I had time, I would go to the Zoo. 
 3rd  If ou had come, we would have had a good 

time. 
 Relative clauses   
 defining  The woman who is standing there is my 

mother. 
 non-defining  I gave him a sandwich, which he ate quickly. 
 Time clauses with future meaning  When Dad comes home, he'll be angry with 

you. 
 Clauses of purpose  I helped him so that he could pass his exam. 
 Wish   
 state  I wish I had a dog. 
 Question-tags  He is a teacher, isn't he?  

I'm a good girl, aren't I?  
They went to the cinema, didn't they? 

EMELT SZINT 

A középszinten felsorolt szerkezetek természetesen az emelt szinten is érvényesek. 

 Nyelvtani szerkezet  Példa 
 Modal verbs with perfect infinitive  You should have told her.  

They may have come home.  
It must have been a very good holiday. 

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

 Future Perfect  By the end of this year they will have been 
married for 20 years. 

 Past Perfect Continuous  I was tired. I had been working all day. 
 Present Continuous Passive  Our flat is being redecorated. 
 Past Continuous Passive  He was bein questioned for hours. 
 Participle clauses  Going home I met Mary.  

Having finished lunch, we went back to work. 
 Would - used for ast habits  I would go to the river every day when I was a 

young girl. 
 Wish   
 - used for actions  I wish you would help me. 
 - to refer to unfulfilled events  I wish I hadn't said that. 
 Gerund after idiomatic expression  It's no use talking to him.  

There's no point in waiting here. 
 Conditionals - mixed type   If we had bought a map, we would know where 

we are. 
 Inversion - to express emphasis  Never have we had such a good time.  

Hardly had he arrived when he had to leave 
again.  
Not only did he arrive late, but he forgot to 
bring a present. 

 Hypotheses about the past  If only he hadn't said that. 
 Subjunctive  She insisted that she help her.  

It's funny that you should say that.  
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I suggest he go home. 
 had better  We had better go home now. 
 would rather  I would rather have a coffee.  

I would rather you didn't do that. 
 it's time  It's time we went. 

2. Szókincs 
A szókincs mennyisége és minősége meghatározó eleme a nyelvtudásnak. 
A vizsgázó szókincse minőségében és mennyiségében legyen elég ahhoz, hogy az adott szinten 

elvárt módon és minőségben 
- meg tudja valósítani a kommunikációs szándékait szóbeli és írásbeli közlésekben, mindennapi 

és elvontabb témákban; 
- meg tudja érteni a mások által alkotott írásbeli vagy szóbeli közléseket; 
- tudja alkalmazni a közléshez szükséges szavak ismeretének hiányában a kompenzációs 

stratégiákat. 
A vizsga szókincsének alapjául a mai angol köznyelv szolgál. Speciális tájnyelvi szavak, 

csoportnyelvi szavak és szakszavak produktív ismerete nem követelménye a vizsgának. Ilyen típusú 
szavak kizárólag olyan szövegekben fordulhatnak elő, amelyekben az ismeretük nem előfeltétele az 
adott szöveg megértésének. 

 
 

Értékelés 
 
A képzés végén a kimeneti követelmény az emelt szintű érettségi követelményeinek legalább 
elégséges szintű teljesítése. 
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MÁSODIK IDEGEN NYELV – FRANCIA, NÉMET, OLASZ, SPANYOL 
 
 
A második idegen nyelv oktatása a nyelvi előkészítő év nélküli tagozaton a 11, évfolyamon 

kezdődik, két éven át tart, és a cél a Közös Európai Referencia Keret szerinti A1 szint elérése. 
A nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton a második idegen nyelv oktatása a 11. 

évfolyamon kezdődik, három éven át tart, és a cél a Közös Európai Referencia Keret szerint A2/B1 
szint elérése, ami a középszintű érettségi követelménynek felel meg. 

Az idegen nyelvi kompetencia az egyik fejlesztendő kulcskompetencia, amely a 
későbbiekben jelentősen befolyásolja a tanulók munkaerőpiaci helyzetét, esélyeit, ezért az idegen 
nyelvek tanítása kiemelt jelentőségű. A Nat 2007 szerint „Az idegen nyelvi kommunikáció 
feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, 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 keretekben történő elsajátítására is.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 
kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.” 
 A nyelvtanulás során a nyelvi kompetencia fejlesztése mellett más kulcskompetenciákra és a 
Nat 2007 kiemelt fejlesztési feladataira is súlyt helyezünk. A kiemelt fejlesztési feladatok közül az 
énkép, önismeret, az európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, a tanulás tanítása, valamint az 
idegen nyelvi témakörök feldolgozása során a környezettudatosság és a testi-lelki egészség témái 
kapnak kiemelt szerepet. 
 A második idegen nyelv tanulása/tanítása során már számíthatunk azokra a kompetenciákra 
és tanulási stratégiákra, amelyekre diákjaink az első – az angol – nyelv tanulása során szert tettek. 
Jól használható az a motivációs bázis, ami az első nyelv tanulásakor kialakult, és az életkori 
sajátosságok megalapozzák a tudatos nyelvtanulást és mindezek révén a gyorsabb haladást. 
 Diákjaink a második idegen nyelvet adott kínálatból választják. Választásukat megelőzi a 
10. évfolyam végén az idegen nyelvi témahét, amelynek célja az ismerkedés a nyelvekkel, a 
nyelvekhez tartozó kulturális közeggel, az egyes nyelvek „hasznosságával”. A háromnapos 
programsorozatban megismerkedhetnek a nyelvek hangzásával, próbaórákon vesznek részt, ízelítőt 
kapnak a célnyelvi kultúrák filmalkotásaiból, jellegzetes játékaiból, hagyományos sportágaiból, 
konyhaművészetéből. Ezután kerül sor a három évre szóló választásra. 
 A hagyományos, nyelvi előkészítő év nélküli tagozaton lehetőség volt 4 nyelv közül 
választani, a továbbiakban pedig, tekintettel az iskola belső erőforrásaira, 3 nyelv– a francia, a 
német és az olasz - közül választhatnak diákjaink. 
 A második idegen nyelv választható érettségi tantárgy. A három éves tanulmányok a 
középszintű érettségi követelményeinek teljesítésére készítenek fel. 
 
Óraszám: 
11. évf. 148 óra (heti 4) 
12. évf. 148 óra (heti 4) 
13. évf.   96 óra (heti 4) 
Feltételek 

- Francia, német, olasz szakos középiskolai tanárok 
- Nyelvkönyvek, szótárak, tanári kézikönyvek 
- Fénymásoló 
- A hallás utáni megértés fejlesztését támogató hanganyagok (kazettán, cd-n) 
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- Kazettás magnók, CD-lejátszók (mobil) 
- Digitális tábla, projektor 
- Számítástechnika tanterem személyi számítógépekkel, Internet hozzáférés 
- Nyelvi labor 

 
Fejlesztési követelmények 

A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, rövidebb szöveget, 
baráti és hivatalos levelet megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve 
szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni 
más országok népeiről és kultúrájáról. 

 
Témakörök 

− 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. 
− 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. 
 

Tartalom 
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;  
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- 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.   

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

 
Fogalomkörök 
• Cselekvés, történés, létezés kifejezése,  
• Birtoklás kifejezése,  
• Térbeli és időbeli viszonyok,  
• Függő beszéd,  
• Mennyiségi és minőségi viszonyok,  
• Modalitás,  
• Esetviszonyok,  
• Logikai viszonyok, 
• Szövegösszetartó eszközök 
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A továbbhaladás feltételei a 13. év végére 
• 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 szövegfajtákat létrehozni;  
- változatos közlésformákat használni. 

• Ismeretek a nyelvről 
A tanuló legyen képes 

- A felsorolt nyelvi fogalomkörök célzott, tudatos, közlési szándékának 
megfelelő alkalmazására, 
- Megfelelően választékos, árnyalt szókinccsel kifejezni magát a megadott 
témakörökben, 
- A célnyelvi kultúrával kapcsolatos ismereteit mozgósítani, a magyar nyelvitől 
eltérő kommunikációs és kulturális szokásokra nyitottan, adekvátan reagálni. 
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TÁRSADALOMISMERET 
 
 
A tanterv kiindulópontja a Közgazdasági Politechnikum társadalomismeret munkacsoportja 

által kifejlesztett integrált TÁRSADALOMISMERET tárgy, amely a történelem oktatásán túl a 
társadalomtudományok elemeinek erőteljesebb és komplex közvetítését vállalta fel. 

A társadalomismeret tantárgy helyi tanterve a Nemzeti alaptanterv 2007-ben meghatározott 
műveltségterületi fejlesztési feladatainak, valamint a kulcskompetenciákra és kiemelt fejlesztési 
feladatokra vonatkozó célkitűzéseinek figyelembevételével készült. 

A társadalomismeret tárgy tematikája és követelményei összhangban állnak a Nat „Ember és 
Társadalom” műveltségterületével, valamint a kétszintű érettségi központi előírásaival. 

A társadalomismeret tanterv szerkezete a négyosztályos, illetve hatosztályos (a nyelvi 
előkészítő évvel kibővített tagozaton 5 ill. 7 osztályos) modellben a 10. (11.) évfolyam tanulmányait 
lezáró, ún. kisérettségi vizsgáig különböző.  

A 11-12. (nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton a 12-13.) évfolyamon diákjaink a 
kétszintű érettségi előírásokhoz igazodva választhatnak, hogy alap- vagy emelt szintű képzésben 
kívánnak részt venni. 

A társadalomismeret oktatásban az iskola és a tárgy sajátos profiljának megfelelően az 
előírtnál nagyobb súlyt kap a gazdasági folyamatok, illetve a gazdaságtörténet tanulmányozása, 
továbbá a jelenelvűség és a jelenre való folyamatos reflexió szempontjának érvényesítése. 

 
Célok: 

• Az „Ember és Társadalom” műveltségterület komplex megközelítése. 
• A kronologikus egyetemes és magyar történelem "nagy" korszakainak bemutatásával 

tudatosítani az emberiség XX. századig megtett útját, az egyén és a társadalom bonyolult 
viszonyrendszerét. Meghatározó szerep jut az individuum és a kisközösségek (család, 
település) együttműködési formáinak, egymásra utaltságának feltérképezésére. 

• Az eseménytörténet bővítésére a tanterv nem törekedett. Mindenképpen el szeretné 
kerülni ugyanis azt, hogy az anyag túlzsúfolttá váljék, s ezt a komplex 
társadalomtudományi megközelítés szenvedje meg. Másrészt az integrált tárgyak 
különbözősége miatt az anyag feldolgozása változatos óravezetési technikákat kíván. 
Csak így valósulhat meg az a fajta a sokoldalú képesség- és készségfejlesztés, melyet a 
tanterv kidolgozói okvetlen szem előtt tartottak. 

 
Tartalom: 

• A tantárgy felépítése, módszerei és filozófiája szerint is erőteljesen jelenelvű. Ennek 
megfelelően a közelmúlt és a jelenismeret tanulmányozására több időt fordít, mint azt a 
kronologikus beosztás indokolná. 

• A történeti korszakok tanulmányozásának fontos eszköze a jelenre való folyamatos 
reflexió. Ennek birtokában a diákok árnyaltabban és tudatosabban élhetik meg saját 
világukat. A tantárgyi integráció jóvoltából az értékek és értékrendek sokoldalú 
tanulmányozására van lehetőségük. Így kevéssé lesznek hajlamosak értékrendjük 
abszolutizálására: nyitottabbá és fogékonyabbá válhatnak a másság különböző formái 
iránt. Együttműködési technikáik, konfliktuskezelő képességük, kompromisszum 
készségük és kommunikációs kultúrájuk harmonikusan fejlődhet. 

• A társadalmi, állampolgári, gazdasági és filozófiai ismeretek, illetve az emberismeret 
követelményei az éppen tanulmányozott korszakok megközelítési szempontjaivá válnak. 
Egy-egy fontosabb kategória így többször, de mindig életszerű társadalmi környezetbe 
helyezve, dinamikusan jeleníthető meg. 

• A történelem korszakai kifejezik az emberi civilizáció vívmányait, másrészt érzékeltetik a 
"történelmi haladás" viszonylagosságát. Az anyagi-szellemi kultúra nagy teljesítményei 
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az adott korszak életminőségének tükrében, nem egyszer romboló hatásukkal együtt; tehát 
nem csupán statisztikai elemekként értékelendők. 

• A Nat 2007 kulcskompetenciáinak fejlesztése és a kiemelt fejlesztési feladatok 
megvalósítása a társadalomismeret tantárgy oktatásában is cél. A tantárgy keretében a 
kulcskompetenciák közül elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a digitális 
kompetencia, a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése, a kiemelt fejlesztési 
feladatok közül az önismeret, a hon- és népismeret, az aktív állampolgárságra, 
demokráciára nevelés, a gazdasági nevelés, a környezettudatosságra nevelés és a tanulás 
tanítása valósul meg. 

 
Követelmény: 

A tantárgyi integráció elősegíti a differenciált értékszemlélet kialakulását, a tantárgyi 
öncélúság kiküszöbölését; a társadalom életszerű és komplex megértését, későbbi megélését. Erősíti 
az empátia, a szociális érzékenység, a tolerancia attitűdjét, természetessé, belülről fakadó 
késztetéssé fejleszti a másság tiszteletét. 

 
Értékelés: 

A tananyag elsajátításának, a tanulói aktivitás mérésének változatos, mindenki számára 
kötelező, illetve egyénre szabott lehetséges mérési módjai vannak. Az értékelésben megjelenik 
mind az egyéni, mind a csoportmunkában nyújtott teljesítmény. A fiatalabb korosztályoknak 
egyrészt a játékos, gyakorlati jellegű feldolgozások nagyobb arányban ajánlhatóak, másrészt az 
önkéntes, illetve iskolán kívüli feladatok esetében a pedagógus segítsége fokozottabban kell, hogy 
érvényesüljön. 

 
I. A csoportmunka/kooperatív csoportmunka/tanórai projektek lehetséges formái, illetve 

értékelésük: 
• Adott téma problémacentrikus feldolgozása tanulócsoportokban megadott szempontok 

szerint (forráselemzés vagy más típusú szövegek elemzése, esetleg órán bemutatott 
filmrészlet feldolgozása). 

• Csoportos gyakorlati tevékenység (valamely történelmi-társadalmi helyzet, konfliktus 
megjelenítése vagy arról folytatott vita). 

• Csoportos vetélkedő: az adott korszak komplex megközelítése: a tematikai tudnivalókon 
túl a jellegzetes öltözködés, ételek, élethelyzetek bemutatása kötetlen, játékos keretben. 

II. Az egyéni értékelés kötelező és lehetséges módjai: 
• Szóbeli felelet (akár egy téma bemutatása, akár egy történelmi-társadalmi probléma 

felvezetése köré szerveződhet) 
• Témazáró dolgozat (egy-egy korszak lezárásakor). 
• Rövid írásbeli számonkérés (kb. 20 percben: adatok, események, nevek pontos 

rögzítéséhez, topográfiai ismeretek rutinos alkalmazásához) 
• A tananyag feldolgozását segítő múzeumi kutatólap kitöltése (a helyi lehetőségek 

függvényében; a helytörténet tanulmányozásához, tananyagba történő beépítéséhez is 
ajánlható) 

• A korszakhoz kapcsolódó cikkek, szakirodalomból vett részletek segítségével kiselőadás 
(önkéntes vállalás, egyéni érdeklődés esetén) 

• A korszakhoz kapcsolódó témában rövidebb terjedelmű házi dolgozat, esszé készítése 
• Egy-egy korszakhoz kötődő művészfilm kapcsán írt esszé megadott szempontok alapján. 

(Az órakeret terhére nem igazán vállalható, az esetleges óracserék miatt technikailag is 
nehézkes. Egy működő iskolai filmklubhoz vagy szakkörhöz illeszthető leginkább.) 
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Óraszámok: 
• 9. évfolyam: heti 3 óra, évi 111 óra (a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 10. 

évfolyam) 
• 10. évfolyam: heti 3 óra; évi 108 óra (a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 11. 

évfolyam) 
• 11. évfolyam (középszint): heti 3 óra; évi 111 óra; 11. évfolyam (emelt szint): heti 5 óra; 

évi 185 óra (a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 12. évfolyam) 
• 12. évfolyam (középszint): heti 4 óra; évi 128 óra; 12. évfolyam (emelt szint): heti 6 óra; 

évi 192 óra (a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 13. évfolyam) 
 
Az évfolyamok számozása 
Az évfolyamok számozása egyszerű sorszámozással történik, és azt mutatja meg, hányadik 

éve jár egy tanuló iskolába. A nyelvi előkészítő év nélküli tagozaton a diákok a 12. évben, a nyelvi 
előkészítő évvel kibővített tagozaton a diákok a 13. évben tesznek érettségi vizsgát, mivel ez utóbbi 
esetben a tanulmányi időszak a 9. évfolyamon kibővül egy intenzív idegen nyelvi és egyéb 
kompetenciafejlesztési tanévvel. Mivel iskolánkban jelenleg (és még további két tanéven át) 
mindkét tagozat jelen van, az évfolyamok számozásában a zárójeles adat a nyelvi előkészítő évvel 
kibővített tagozatra vonatkozik. 
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A tanterv struktúrája 
 

Hatosztályos képzés 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton hétosztályos képzés) 

 
 
7.1. Az ősi társadalmak 
7.2. Az ókori keleti társadalmak 
7.3. Az ókori görögök 
 
8.1. Az ókori Róma 
8.2. A kora középkor 
8.3. Az érett középkor 
 
9.1. A magyarság születése, az Árpád-házi királyok kora 
9.2. Az Anjouk, Luxemburgiak és Hunyadiak kora 
9.3. A késő középkor 
 
 
10.1. A nagy felfedezések kora 
10.2. A reformáció 
10.3. A Jagelló kor; a három részre szakadt Magyarország 
10.4. Abszolutizmus Nyugat-Európában 
 
11.1. Habsburg ellenes függetlenségi mozgalmak Magyarországon 
11.2. A polgári átalakulás kora 
11.3. Magyarország a Habsburg birodalomban 
11.4. Az ipari forradalom 
11.5. A nemzetállamok és az imperializmus kora 
11.6. Gyarmatbirodalmak 
11.7. A reformkor Magyarországon 
11.8. A modern Magyarország születése 
 
12.1. Az első világháború 
12.2. Totalitárius rendszerek és polgári demokráciák 
12.3. A második világháború 
12.4. A megosztott világ 
12.5. Magyarország a szovjet hatalmi tömbben 
12.6. Európa helye a világban 
12.7. Érettségi felkészülés 
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Négyosztályos képzés 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton ötosztályos képzés) 

 
 
9.1. Az ősi társadalmak 
9.2. Az ókori keleti társadalmak 
9.3. Az ókori görögök 
9.4. Az ókori Róma 
9.5. A kora középkor 
9.6. Az érett középkor 
 
10.1. A magyarság születése, az Árpád-házi királyok kora 
10.2. Az Anjouk, Luxemburgiak és Hunyadiak kora 
10.3. A késő középkor 
10.4. A nagy felfedezések kora 
10.5. A reformáció 
10.6. A Jagelló kor; a három részre szakadt Magyarország 
10.7. Abszolutizmus Nyugat-Európában 
 
11.1. Habsburg ellenes függetlenségi mozgalmak Magyarországon 
11.2. A polgári átalakulás kora 
11.3. Magyarország a Habsburg birodalomban 
11.4. Az ipari forradalom 
11.5. A nemzetállamok és az imperializmus kora 
11.6. Gyarmatbirodalmak 
11.7. A reformkor Magyarországon 
11.8. A modern Magyarország születése 
 
12.1. Az első világháború 
12.2. Totalitárius rendszerek és polgári demokráciák 
12.3. A második világháború 
12.4. A megosztott világ 
12.5. Magyarország a szovjet hatalmi tömbben 
12.6. Európa helye a világban 
12.7. Érettségi felkészülés 
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Hatosztályos képzés 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton hétosztályos képzés) 

 
 

9. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton 10. évfolyam) 

 
 
9.1. A magyarság születése, az Árpád-házi királyok kora 
(46 óra) 
 
Célok: 

Feltérképezni a magyar nép sokszínű nyelvi és kulturális gyökereit. A kereszténység szerepe a 
magyar államalapításban. Magyarország és Európa viszonya a kora középkorban. 

 
Előzmények: 

A római birodalom bukása. A népvándorlás. A feudális Európa. A Nagy Károly-féle modell. 
A nyugati és keleti keresztény minta. 

 
Tartalom: 

• A magyar nép eredete, a nyelvrokonság kérdései. Az őstörténeti kutatások 
bizonytalansága. Hipotézisek. 

• Kulturális hatások a vándorlások közben. 
• Források a magyar népről a honfoglalás korából (forráselemzés). 
• Az ősi vallás. 
• A Kárpát-medence a honfoglalás korában. 
• Honfoglalás és letelepedés. (A kettős honfoglalás elmélete.) 
• Kalandozások. 
• István állama; a Nagy Károly-féle minta. 
• Az egyház és a feudális állam. 
• István törvényei; Intelmek (forráselemzés). 
• A vármegyerendszer. 
• Szent László és Könyves Kálmán törvényei (forráselemzés). 
• A vármegyerendszer felbomlása II. András idején. 
• Az Aranybulla-mozgalom; társadalmi csoportok, érdekképviselet; kollektív és egyéni 

jogok. 
• A tatárjárás (forráselemzés). 
• IV. Béla erőfeszítései az ország újjáépítésére. 
• Első nyelvemlékeink, krónikáink. 
• Árpád-kori emlékeink (helytörténet). 
• Az Árpád-ház kihalása; trónviszályok. 
 

Követelmények: 
• Gyűjtsön szavakat a könyvtárban a finnugor nyelvrokonság bizonyítására. 
• Mutassa be a vándorlás hatását magyar nép összetételére, társadalmára, műveltségére és 

életformájára. 
• Vesse össze a magyar nyelv jövevényszavait és a vándorlások hatását az anyagi-szellemi 

kultúrára. 
• Értelmezze a honfoglaló magyarokról szóló források általános és egyedi vonásait. 
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• Mutassa meg a térképen a magyarok vándorlásának főbb állomáshelyeit. 
• Soroljon fel mai finnugor népeket és helyezze el őket a térképen. 
• Mutassa meg a kalandozások útvonalát a térképen. Ismertesse, hogy mit jelentettek a 

kalandozások a magyarság és mit Nyugat-Európa számára. 
• Vesse össze a magyar és a frank államalapítást. 
• Értékelje a keresztény egyház szerepét a feudális társadalmi rend megszilárdításában. 
• Tudja felsorolni és a térképen megmutatni a magyarországi érsekségek székhelyét és 

néhány püspöki központot. 
• Keressen összefüggést a térképen az István-kori megyerendszer és a mai magyar 

közigazgatási egységek között. 
• Fejtse ki, hogy István törvényei hogyan tükrözik a társadalmi rend átalakulását; 

mennyiben jelentenek változást az egyén számára. 
• Értékelje Árpád-kori törvényeinket mai szemmel. Segédanyag: egy jelenkori törvény 

szövege a Magyar Közlönyből. 
• Vesse össze a vármegyerendszert a frank közigazgatással. 
• Értékelje az Intelmek idegenekre vonatkozó megállapításait; sorolja fel a magyarsággal 

együtt élő népeket, népcsoportokat; értelmezze azok magyarságra gyakorolt szellemi-
kulturális hatását. 

• Értelmezze az Aranybulla társadalmi-politikai hátterét. Értse az egyéni és kollektív jog 
fogalmát. Értékelje az Aranybullát, mint a társadalmi érdekérvényesítés dokumentumát. 

• Mutassa meg a térképen az Árpád-kori királyi székhelyeket. 
• Elemezze a tatárok sikerességének okát, térképen mutassa meg a támadás irányát. 
• Ismerje a magyarországi román kori építészet fő emlékeit, sajátosságait. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés  
 
 

9.2. Az Anjouk, Luxemburgiak és Hunyadiak kora 
(45 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a középkori magyar királyság mennyiben sajátos és mennyiben európai 
feudális ország. Milyen okok alapján lesz a városiasodás szerényebb mértékű Magyarországon. 
Mennyiben befolyásolja ez az anyagi és szellemi kultúrát; a központosítás lehetőségeit. Mennyiben 
befolyásolja a mai településszerkezet kialakulását. A középkori magyar gazdaságban hogyan 
jelennek meg a mai gazdaságban is szerepet játszó elemek, összetevők. 

 
Előzmények: 

Az Árpád-ház kihalása. Európai városfejlődés; városjogok, céhek. Az egységes jobbágyság 
kialakulása Európában; a jobbágy-földesúr viszony. Aranybulla-mozgalom; az európai rendi 
fejlődés. A török veszély és Európa. 

 
Tartalom: 

• Károly Róbert gazdaságpolitikája, reformjai. 
• Nagy Lajos bel- és külpolitikája; az 1351-es törvény. 
• Luxemburgi Zsigmond; az 1405-ös törvény; forráselemzés. 
• A török veszély és az első összecsapások. 
• A Hunyadiak felemelkedése; Hunyadi János karrierje. 
• Rendi fejlődés Magyarországon. 
• Mátyás a trónon: kül- és belpolitika, központosítás, Mátyás uralkodói egyénisége. 
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• A települések és a gazdaság állapota Magyarországon (népesség, falu, mezőváros, szabad 
királyi város; városfejlődés: privilégiumok, kézművesek, céhek.) 

• Külkereskedelem: az export-import összetétele, harmincadvám, tőkehiány. 
• Mátyás-kori állami jövedelmek: jobbágyok adói: füstpénz, rendkívüli hadiadó; a szabad 

királyi városok adója; regálék. 
• Életképek a Mátyás-kori Buda életéből (a királyi udvar, a reneszánsz kultúra, a 

könyvnyomtatás kezdetei, Buda város jogszokásai, a budai vásár, ivóvíz és tisztálkodás, 
lakáskultúra, egészségügy) csoportmunka. 

 
Követelmények: 

• Sorolja fel az Árpád-ház után uralkodó dinasztiákat; vázolja az Anjouk, Luxemburgiak 
európai kapcsolatait, rokonságát. 

• Értékelje a visegrádi királytalálkozó jelentőségét; ismerje ennek jelenkori vonzatát. 
• Értékelje az "állami adó", illetve a regálé fogalmát. 
• Hasonlítsa össze az Árpád-házi uralkodók és az Anjouk bevételeinek szerkezetét. 
• Bizonyítsa be, hogy az 1351-es törvény a feudális társadalmi rend egyik alapvető 

dokumentuma. Magyarázza meg, hogy mit jelent az ősiség fogalma; milyen okok alapján 
érvényesült ez az elv a következő ötszáz évben. 

• Ismerje a magyar városfejlődés történetét, legfontosabb állomásait. 
• Ismertesse Hunyadi János törökellenes harcait; térképen mutassa meg ennek legfontosabb 

színhelyeit. 
• Hasonlítsa össze a XV. századi magyar rendiséget az angol, illetve a francia rendiséggel. 
• Értékelje Mátyás külpolitikai céljait; mutassa meg a térképen Mátyás "birodalmának" 

határait. 
• Értékelje a Mátyás-kori reneszánsz kultúra megnyilvánulásait, alkotásait. 
• Készítsen riportot a budai udvar egy napjáról. 
• Ismerjen Mátyásról szóló népmeséket. 
• Értékelje, hogy miért lett népmesék hőse Mátyás királyból. 
• Ismerje a XV. századi Magyarország legfontosabb településtípusait; azok kiváltságait, 

helyzetét. 
• Hasonlítsa össze a középkori Buda jogszolgáltatását a mai magyar jogszolgáltatáséval. 
• Ismerje a Mátyás-kori külkereskedelem export-import összetételének legfontosabb 

tételeit. 
• Értékelje a külkereskedelmi deficit fogalmát. 
• Minősítse a magyar gazdaság teljesítőképességét az export-import összetételének 

ismeretében. 
• Mutassa be, hogy mit jelent a "túladóztatás" fogalma, és ez a jelenség milyen 

veszélyekkel járhat a gazdasági fejlődésre nézve. 
• Lakóhelyem története a XIV-XV. században; helytörténeti kutatási feladat. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, riport, forráselemzés, vita 
 
 

9.3. A késő középkor 
(20 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a természeti csapások teremtette gazdasági visszaesés hogyan okozott 
sorozatos katasztrófákat a XIV. században. Hogyan hat ez a gazdaság teljesítőképességére; hogyan 
viseli meg lélektanilag a társadalmat; mennyi idő telik el, mire regenerálódik Európa. A rendi 
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parlamentarizmus miért döntő fontosságú előzménye a modern parlamentarizmusnak. Megmutatni a 
reneszánsz és a humanizmus kultúrtörténeti jelentőségét. 

 
Előzmények: 

Az itáliai városok gazdagsága, a távolsági kereskedelemben betöltött szerepe; a keresztes 
hadjáratok. A virágzó feudalizmus; a középkori városok; központosítás. Hűbériség. Aranybulla-
mozgalom Magyarországon. 

 
Tartalom: 

• A rendi központosítás anyagi háttere; a városok adói. 
• A királyi hatalom és a városok együttműködése a földesúri hatalom ellenében; a városi 

polgárság mint hatalmi tényező. 
• A nemesség gazdasági és társadalmi differenciálódása: főnemesség, köznemesség. 
• Az egyházszervezet helye a társadalomban. 
• A kiváltságok különbözősége és meghatározó szerepe a feudalizmusban. 
• A kiváltságok szerinti érdekképviselet és együttműködés első formái: a rendi 

parlamentarizmus Angliában és Franciaországban; a Magna Charta Libertatum 1215. 
• A XIV. századi válság összetevői: természeti csapások, éhínség, a százéves háború, Nagy 

Pestisjárvány, parasztfelkelések. 
• Itália: politikai megosztottság, a humanizmus és a reneszánsz; a virágzás szellemi és 

anyagi háttere. A reneszánsz ember- és uralkodóeszménye. 
• Az oszmán birodalom terjeszkedése; Európa és a török veszély; a kelet-római birodalom 

(Bizánc) bukása 1453; Isztambul, mint az új birodalom központja. 
• A nagy felfedezések előzményei: "aranyéhség"; új kereskedelmi útvonalak igénye; a 

portugál hajózás fejlődése; Tengerész Henrik; expedíciók, sikerek. 
 

Követelmények: 
• Értékelje, hogy az Aranybulla-mozgalom az angol vagy a francia rendi fejlődéssel mutat 

rokonságot. 
• Értékelje a polgárság szerepét a rendi fejlődésben: Angliában, Franciaországban és az 

Aranybulla-mozgalomban. 
• Vesse össze, hogy miben különbözik a rendi országgyűlés a mai magyar parlamenttől 

(választójog, személyes és kollektív képviselet, működési kör, mandátum, rendszeresség). 
• Próbálja megfogalmazni, hogy miért az adó megszavazása a rendi országgyűlés első 

tárgyköre. Értékelje, hogy ez a tárgy ma milyen szerepet tölt be a parlament munkájában. 
• Értékelje a rendi parlamentarizmus modern, a feudális struktúrán túlmutató szerepét. 
• Mutassa be a XIV. századi katasztrófasorozatot. Találjon összefüggést a természeti 

csapások, az éhínség, a pestisjárvány, a társadalmi konfliktusok, háborúk, politikai 
zűrzavar között. 

• Értékelje, hogy a reneszánsz és humanizmus első jelei miért éppen Itáliában 
tapasztalhatóak. 

• Soroljon fel a XIV-XV. századból híres reneszánsz művészeket, alkotásokat. 
• Fejtse ki, hogy miben "modern" a reneszánsz és a humanizmus életszemlélete a középkori 

felfogáshoz képest. 
• Elemezze, hogy ma milyen jelentés szerint használjuk a „humánum”, „humánus”, 

„humanizmus” kifejezéseket. 
• Fogalmazza meg, hogy mit jelent a reneszánsz harmónia; milyen konkrét jelenségekben 

nyilvánul meg. 
• Értelmezze a középkor, illetve a reneszánsz antik világhoz, kultúrához való viszonyát. 
• Vázolja a reneszánsz ember sajátos vonásait, életszemléletét. 
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• Értelmezze a reneszánsz uralkodóeszményt. (Segédanyag: részletek Machiavelli: „A 
fejedelem” c. művéből.) 

• Térképről mutassa be az oszmán birodalom terjeszkedését; keresse meg és sorolja fel a 
hódítás által leginkább veszélyeztetett európai országokat, területeket, figyelembe véve a 
külkapcsolatokat, kereskedelmi érdekeltségeket is. 

• Vázolja, hogy mit jelent az "aranyéhség" fogalma; ismerje a XIV-XV. századi jelentős 
aranylelőhelyeket. 

• Vázolja a portugál hajózás fejlődését, terveit és konkrét eredményeit 1420-1490 között. 
• Kísérje végig a kelet-nyugat kapcsolatok alakulását 800-1492 között; különös tekintettel 

az anyagi és szellemi kultúrát megtermékenyítő jelnségekre. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita 
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10. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton 11. évfolyam) 

 
 
10.1. A nagy felfedezések kora 
(35 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a nagy felfedezésekkel a világ beláthatóvá és globálissá válik az emberiség 
számára. Számbavenni, hogy Európa hogyan gazdálkodott ezzel a lehetőséggel: hogyan ítéli meg a 
"külső" világ Európát, a fehér embert. Megmutatni, hogyan szakad ketté maga Európa is éppen a 
gyarmatosító képesség mércéje szerint. 

 
Előzmények: 

A XIV. századi válság. A kasztíliai (spanyol) és portugál hajózás fejlődése. Az oszmán-török 
hódítás. 

 
Tartalom: 

• A prekolumbián Amerika népei, civilizációja és kultúrái (csoportmunka). 
• A nagy földrajzi felfedezések és következményeik; az európai és Európán kívüli kultúrák 

találkozása; a gyarmatosítás első hulláma; spanyolok és portugálok. 
• Felfedezők és hódítók (csoportmunka). 
• A gyarmatosítás második hulláma; angol, holland, francia gyarmatosítás; gazdasági és 

kereskedelmi részvénytársaságok a XVII. századtól. 
• A világkereskedelem kialakulása; a kontinensek kapcsolatrendszere a XVI-XVIII. 

században; a gyarmatosítók közötti verseny; háborúk a gyarmatokon és Európában. 
• A gyarmatosított amerikai őslakosság és az európaiak viszonya; kipusztulás, alávetettség 

és keveredés; teljes kirekesztettség (karib-tengeri szigetek; spanyol-portugál gyarmatok, 
illetve észak-amerikai fehér telepes társadalmak). 

• Az újkori rabszolgaság (erkölcsi-etikai, vallási szempontok és az üzlet); segédanyag: 
korabeli források a rabszolgatartás ellen; az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a 
rabszolgatartásról; beszélgetés, illetve vita. 

• Növények és állatok kontinensek közötti cseréje a nagy felfedezések után. 
• Amit a felfedezésekről tudunk... (csoportos vetélkedő a "Nagy felfedezések kora" c. 

kötetből /Új Képes Történelem sorozat/). 
 

Követelmények: 
• Értékelje, hogy az európaiak megjelenése miért okozott demográfiai összeomlást 

Amerikában; ez milyen következménnyel járt a gyarmatosítás szempontjából. 
• Mutassa be a gyarmatosítás hullámait; sorolja fel a térkép segítségével a XV-XVIII. 

században gyarmatosító európai hatalmakat gyarmataikkal, kereskedelmi 
támaszpontjaikkal együtt. 

• Sorolja fel a legjelentősebb felfedezőket, konkvisztádorokat. 
• Értékelje, hogy a nagy felfedezések után hogyan alakultak át az európai táplákozási 

szokások; hol, milyen új növényi kultúrák terjedtek el. 
• Találjon összefüggést az Európába került új növények és a XVIII. század demográfiai 

növekedése között. 
• Gyűjtsön össze olyan mai, mindennapi étel-, zöldség- és gyümölcsneveket, melyeket 

részben vagy egészében a nagy felfedezéseknek köszönhetően fogyasztunk. 
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• Értse a világkereskedelem fogalmát; sematikus ábrán jelölje a kontinensek közötti 
áruforgalom jellemző tételeit. 

• Bizonyítsa be, hogy a világkereskedelem a XVI-XVIII. században az európai gazdasági 
és politikai fölényt táplálta. 

• Értékelje az újkori rabszolgatartást: általános emberi, keresztény és pusztán üzleti 
szempontok szerint. Ismerje az Afrikából elhurcoltak nagyságrendjét, élet- és 
munkakörülményeiket, az emberkereskedelemben résztvevő európai hatalmakat; mutassa 
meg a térképen az emberkereskedelem nagy afrikai és európai központjait. 

• Ismerjen korabeli forrásokat, melyek szót emelnek a rabszolgatartás ellen. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita, vetélkedő 
 
 

10.2. A reformáció 
(10 óra) 
 
Célok: 

Bemutatni az európai keresztény egység felbomlását; a ma is létező keresztény hitfelekezetek 
sajátosságait. 

 
Előzmények: 

A középkor kereszténység Európában. 
 

Tartalom: 
• A reformáció megindulása; 
• Luther fellépése; 
• Az anglikán egyház; Kálvin; 
• A jelentősebb reformált vallások; 
• Hitviták és vallásháborúk; szekularizáció. 
• Az információ közvetítésének új útjai: könyvnyomtatás; a nyomtatott sajtó első formái.  
• Az ellenreformáció 
• A harmincéves háború 
• Követelmények: 
• Sorolja fel a reformáció jelentős képviselőit, alapvető válfajait; mutassa be a reformált 

vallások jelenkori továbbélését, megjelenését. 
• Vegye számba a reformáció kulturális hatását (nemzeti nyelv, oktatás, könyvnyomtatás). 
• Vázolja a reneszánsz, a humanizmus és a reformáció kapcsolatát. 
• Értékelje az ellenreformációt. 
• Ismertesse a harmincéves háború hatalmi és vallási hátterét, kimenetelét. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita, vetélkedő 
 
 

10.3. A Jagelló kor; a három részre szakadt Magyarország 
(20 óra) 
 
Célok: 

Összefüggést találni az előző egyetemes történeti korszak és a magyar történelem eseményei 
között; kivetítve az 1526-os vereség és a törökellenes harc európai jelentőségét és magyar vonzatait, 
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lehetőségeit. Érzékeltetni az európai eszmeáramlatok közvetlen hatását a magyar szellemi életre és 
politikai törekvésekre (reneszánsz és humanizmus, reformáció és ellenreformáció, vallásháborúk). 

 
Előzmények: 

Európa politikai megosztottsága a XVI. század elején; a török terjeszkedés sikerei. A Mátyás 
korabeli Magyarország gazdasága, társadalma és mindennapjai. 

 
Tartalom: 

• A királyi hatalom meggyengülése II. Ulászló alatt. 
• A Dózsa-féle parasztháború. 
• Werbőczy Hármaskönyve; forráselemzés. 
• A bárói és köznemesi párt harca II. Lajos idején. 
• A török veszély. 
• Az 1526-os Magyarország a külföldi kortársak szemével; a mohácsi csata egykorú 

magyar és török források alapján forráselemzés; csoportmunka. 
• Az 1526-os vereség háttere; csoportos vita. 
• A kettős királyválasztás és következményei. 
• Az ország három részre szakadása. 
• Életképek a három részre szakadt Magyarországról: török világ; a végvári rendszer 

kiépítése, várháborúk; élet a végeken, végvári harcok; a reneszánsz udvari kultúra 
Magyarországon; a reformáció Magyarországon (csoportmunka). 

 
Követelmények: 

• Vázolja az 1490-1526 közötti időszak legfontosabb eseményeit. 
• Legyen tisztában azzal, hogy a Hármaskönyv a magyarországi jogszolgáltatás alapja 

1848-ig. 
• Ismerje a Hármaskönyv struktúráját; a középkori magyar társadalomról adott képét; 

fogalmazzon meg néhány alapvető különbséget a Hármaskönyv és a modern alkotmányok 
között. 

• Statisztikai adatok (bevételek, haderő száma, katonai költségek, stb.) alapján értékelje, 
hogy a középkori magyar állam egyedül mennyire lett volna képes útját állni a török 
hódításnak. 

• Vitassák meg, hogy a középkori magyar állam bukását mennyiben a török katonai fölény, 
mennyiben a külső segítség hiánya, illetve mennyiben az anarchikus belső állapotok 
okozták. 

• Vázolja, hogy 1526-ban a magyar királyság a törökellenes harcban miért nem 
számíthatott számottevő európai segítségre. 

• Vitassák meg, hogy az 1526-os tragédia megelőzhető lett volna vagy nem. 
• Két csoportot alakítva folytassanak "választási kampányt" Szapolyai János "nemzeti", 

illetve Habsburg Ferdinánd királysága mellett. 
• Vázolja a török terjeszkedés irányát 1526-1541 között. 
• Vitassák meg, hogy az 1526-os vereség után mennyiben volt esélye annak, hogy az 

ország egysége fennmaradjon. 
• Olvassa le a térképről a magyarországi török jelenlét legfontosabb állomásait 1526-1699 

között. 
• Értékelje az "Egri csillagok" c. regényt forráskritikai szempontból; kutatási feladat vagy 

kiselőadás-téma. 
• Ismerje a magyarországi török közigazgatás egységeit; az államigazgatás legfontosabb 

tisztségeit. 
• Mutassa be, hogy kik voltak a janicsárok és kik a szpáhik. 
• Vázolja a magyarországi reformáció elterjedését. 
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• Ismerje a magyarországi reformáció legjelentősebb központjait, kulturális eredményeit. 
• Indokolja, hogy a török hódítók miért közömbösek a keresztény vallás körül folyó 

vitákban. 
• Vázolja, hogy a három részre szakadt ország és a török hódítás hogyan jelenik meg a 

reformáció, illetve az ellenreformáció propagandájában. 
• Indokolja meg, hogy a hódoltságban a mezővárosok miért voltak kedvezőbb helyzetben, 

mint a falvak. 
• Igazolja, hogy a török földtulajdon formája, illetve a tisztviselők állandó áthelyezése a 

birodalom egybentartásának és a szultán központosított hatalmának fontos elemei. 
• Indokolja meg, hogy a földtulajdon török rendje miért vetette vissza a gazdasági fejlődést 

a hódoltságban. 
• Indokolja, hogy a hódoltság területe miért néptelenedett el, pusztult le gazdaságilag a 

török uralom alatt. 
• Vázolják, hogy a három részre szakadt Magyarország sajátos helyzete milyen módon 

befolyásolta a mindennapi élet feltételeit. Csoportmunka keretében próbáljanak 
regionális, illetve társadalmi hovatartozás alapján összehasonlításokat tenni a Mátyás 
korabeli Magyarország és az új országtestek lakóinak élete között. 

• Sorolják fel a XVI. századi reneszánsz kultúra néhány jelentős magyarországi emlékét. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, forráselemzés, vita 
 
 

10.4. Abszolutizmus Nyugat-Európában 
(43 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a nagy felfedezések következményei hogyan alakítják át Európa gazdasági, 
társadalmi és politikai rendjét. Megmutatni, hogyan szakad ketté maga Európa is éppen a 
gyarmatosító képesség mércéje szerint. Míg Európában új és újabb államformák alakulnak ki, 
hogyan éli meg ezt a társadalom, a mindennapi ember. 

 
Előzmények: 

A nagy felfedezések. A reformáció. 
 

Tartalom: 
• Az abszolutizmus gazdasági háttere, intézményei. Az udvari ember típusa. 
• A hatalmi viszonyok átrendeződése Európában. A török birodalommal való együttélés. 
• Az angol abszolutizmus; gazdasági fejlődés és gyarmatosítás; a bekerítések; a 

kapitalizmus kezdetei. 
• Nemesség és polgárság együttélése Angliában; az angol polgári forradalom; az 

alkotmányos monarchia rendszere; Nagy-Britannia. 
• A francia abszolutizmus; a Napkirály állama, udvara és háborúi. Versailles.  Az etikett. 
• Életképek a francia udvar életéből. csoportmunka. 
• Oroszország; Nagy Péter tervei és intézkedései az ország modernizálására. Az orosz 

birodalom kezdetei. 
• A természettudományok fejlődése a XVII-XVIII. században. A kísérlet, mint a 

megismerés eszköze. 
• A z „erkölcstelen” XVIII. század. Racionalizmus és szentimentalizmus. 
• Szerelem, család, házasság. Gyermeknevelés. 
• A felvilágosodás ideológiája; legfontosabb alkotói. 
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Követelmények: 
• Értékelje az abszolutizmust általános erkölcsi-etikai, illetve racionális szempontból. 
• Mutassa be az udvari ember viselkedésének általános szabályait. 
• Ismerje az angol és a francia társadalomfejlődés alapvető különbségeit. 
• Értékelje a Versailles-i életforma európai hatását. 
• Írjon riportot, melyben bemutatja a Versailles-i életforma néhány alapvető jelenségét. 
• Bizonyítsa be, hogy az etikett korlátai az abszolút uralkodói státusz kellékei voltak. 
• Legyen tisztában a francia nagyhatalmiság gazdasági-társadalmi-politikai hátterével, 

megnyilvánulásaival. 
• Ismerje az alkotmányos monarchia kialakulásának gazdasági-társadalmi hátterét. 
• Értékelje, hogy a céhes korlátok mennyiben gátolták a piaci mechanizmusok 

érvényesülését. 
• Értékelje a dolgozó szemével: hol lehetett jobb dolgozni: céhes keretek között vagy a 

manufaktúrában. 
• Mutasson be egy jellegzetes kora újkori vállalkozást.   
• Hasonlítsa össze az angol paraszt bérlői és a francia paraszt jobbágyi helyzetét: az ország 

gazdasági fejlődése számára mennyiben pozitív; a dolgozó számára mennyiben nyújt 
létbiztonságot, egzisztenciát. 

• Minősítse Oroszország Európához, illetve Ázsiához tartozásának problémáját; értékelje 
Nagy Péter reformjait. 

• Ismerje a XVII-XVIII. századi természettudományos fejlődés alapvető sajátosságait; 
értékelje ezek hatását a felvilágosodás világképére. 

• Értékelje a „kísérlet” szerepét a valóság megismerésében. 
• Ismerje a felvilágosodás nagy alkotóit és alkotásait. 
• Legyen tisztában a hatalommegosztás fogalmával; értékelje annak fokát: a rendi 

monarchiában; az abszolút monarchiában; a brit alkotmányos monarchiában; a mai 
polgári demokráciákban. 

• Bizonyítsa be, hogy a társadalomra vonatkozóan az "ész"-szempontok megjelenése 
forradalmian új társadalomkép megfogalmazásához vezetett. 

• Értékelje, hogy a kora újkorban hogyan változik meg a művészet gyermekábrázolása; a 
gyermeknevelésben milyen új elvek jelennek meg. 

• Értékelje a szentimentalizmus újszerűségét. 
• Próbálja megfogalmazni, hogy a felvilágosodás miért került szembe a korabeli egyházzal. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita, vetélkedő 
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Négyosztályos képzés 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: ötosztályos képzés) 

 
 

9. évfolyam 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton 10. évfolyam) 

 
 
9.1. Az ősi társadalmak 
(10 óra) 
 
Célok: 

Megmutatni az emberiség közös gyökereit; az ember és a természeti környezet 
összetartozását. Az alkalmazkodás és emberi együttműködés sokszínűségét és sokféleségét a Földet 
benépesítő csoportok esetében. Érzékeltetni, hogy az élelemtermelés megindulása és a letelepedés 
miért "forradalom". 

 
Előzmények: 

Történelem és állampolgári ismeretek az 5-6. osztályban: a természet, a társadalom, a 
gazdaság és a környezeti állapot általános összefüggései; az életmódbeli különbségeket befolyásoló 
tényezők. 

 
Tartalom: 

• Az ember származása, előtörténete. 
• Az emberek és állatok különbözőségei: biológiai, társadalmi jellegzetességek. 
• Egyén és közösség: alkalmazkodás és együttműködés. 
• Gondolkodás, kommunikáció, tanulás. Az emberi szellem. Mozgatóink. 
• Érdekek és értékek; az erkölcsi normák. 
• Vadászok és gyűjtögetők. 
• Az eszközkészítés korszakai (paleolitikum, neolitikum). 
• Az első élelemtermelők. 
• A család mint életünk alapvető közössége. Munkamegosztás a családban. 
• A régészeti kutatások módszerei. 
• A termékeny félhold. Ősi települések (csoportmunka). 
• A társadalmi egyenlőtlenségek kialakulása. 
• Államformáló tényezők. 
• Az állam alapvető feladatai: törvényalkotás, igazgatás, bíráskodás, a belső rend védelme, 

honvédelem (sziget-játék). 
 

Követelmények: 
• Ismerje az ember származásáról szóló legfontosabb elképzeléseket. 
• Ismerje az ember és az állat közötti különbségeket; az emberi és az állati társas viszony 

hasonló és eltérő vonásait. 
• Értse a beszéd és a gondolkodás összefüggését. 
• Ismerje az emberi szellem néhány sajátosságát; a cselekedetek legfontosabb 

mozgatórugóit. 
• Érzékelje az élelemtermelés megindulásának döntő fontosságát az emberi civilizációra. 
• Ismerje a régészeti kutatások, a kormeghatározás néhány alapvető vonását. 
• Ismerje az ősi hiedelemvilág, a halottkultusz elemeit. 
• Legyen számára világos a "társadalom" és az "állam" kategóriák tartalma. 



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 85

• Ismerje az állam általános feladatait; legyen képes hozzárendelni azokat az 
intézményeket, amelyek ezeket a funkciókat ma ellátják. 

 
Módszerek: 

• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, vita 
 
 

9.2. Az ókori keleti társadalmak 
(10 óra) 
 
 
Célok: 

Megismertetni a "civilizáció" fogalmának legfontosabb elemeit, összetevőit. Érzékeltetni, 
hogy a termelés irányítása, a közigazgatás, az állam feladatai mennyiben általános jellegűek és 
mennyiben korhoz kötöttek. A mai indiai és kínai civilizáció ókori gyökerei. A vallás humanizáló 
ereje. A "világvallás" fogalmának értelmezése. 
Előzmények: 

Az eszközkészítés korszakai. Az első élelemtermelők. Ősi települések. A társadalmi 
egyenlőtlenségek kialakulása. Államformáló tényezők. 

 
Tartalom: 

• A civilizáció fogalma, tartalma. 
• Folyóvölgyi társadalmak. 
• Az öntözéses gazdálkodás; az emberi együttműködés, kapcsolatok formái és módjai. 
• Az írásbeliség kialakulása és jelentősége. 
• Az eszközkészítés fejlődése (réz, bronz, vas). 
• Sumer; palota és templom; mezopotámiai istenek. 
• Egyiptom; birodalom, vallás és művészet. 
• Kína; vallás, művészet, anyagi és szellemi kultúra. 
• India: Mohendzso Daro és Harappa 
• Brahmanizmus, buddhizmus, hindu vallás 
• Az indiai társadalom 
• Erkölcsi normák, törvénykezés. 
• Hétköznapok és ünnepek. 
• Élet és halál. 
 

Követelmények: 
• Ismerje az írás kialakulásának gyakorlati okát, egyes lépéseit. 
• Érezze az írásbeliség kialakulásának döntő jelentőségét, vegye észre a kapcsolatot az 

írásrendszerek egyszerűsödése és a növekvő gyakorlati felhasználás között. 
• Hasonlítsa össze a kasztrendszert a megismert ókori keleti hierarchikus társadalmakkal. 

Értelmezze a kasztrendszert mai szemmel. 
• Fejtse ki, hogy mit jelent a lélekvándorlás fogalma. 
• Vázolja Buddha életének történetét. 
• Vázolja, hogyan jelenik meg a természet törvényeivel való összhang; illetve  annak 

megfelelés a megismert keleti eszmerendszerekben. 
• Legyen tisztában a mai hindu vallás elemeivel, kultuszaival. 
• Ismerje a tanulmányozott vallások jelenkori megjelenését, tartalmát. 
• Legyen képes árnyaltan szemlélni a keleti vallások humanizáló erejét, az emberi 

együttműködésre gyakorolt erősítő hatását. 
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Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés 
 
 

9.3. Az ókori görögök 
(20 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni a görög "harmónia" lényegét; az emberközpontúság megnyilvánulásait. Melyek a 
görög tudomány, életforma, gondolkodás mai napig ható elemei. A piacgazdaság, az önkormányzat, 
a demokrácia mibenléte és működése. A természettel való együttélés szándéka és kifejeződése a 
görög világban. A hellénizmust úgy szemléljék, mint a kelet-nyugat kapcsolatok első, az emberi 
civilizációt nagymértékben megtermékenyítő fejezetét. 

 
Előzmények: 

A görög világ földrajzi adottságai. A földrajzi tényezők hatása az életmódra. Állami funkciók. 
A birodalomépítés ókori szabályai. 

 
Tartalom: 

• A görög polisz; településtípus, államforma. 
• Pánhellén szerveződések: szentélyek, olimpiák. 
• A görög vallás (isten és ember a görög világban). 
• Emberarcú görög istenek (a mitológia jellegzetes darabjai köré szervezett csoportmunka, 

szerepjáték). 
• Spárta (forráselemzés, szerepjáték). 
• A spártai életforma: egyén és közösség konfliktusa (csoportos vita). 
• A görög-perzsa háborúk (forráselemzés). 
• Az athéni demokrácia; a népgyűlés "forgatókönyve" (szerepjáték). 
• Görög mindennapok (gazdaság, család, a nők helyzete, szórakozás, testkultúra; 

csoportmunka). 
• Tudomány és művészet (filozófia, matematika, építészet, szobrászat) kiselőadások. 
• Értékek, normák, erkölcs a polisztársadalomban. 
• Nagy Sándor és a hellénizmus; kelet-nyugati kapcsolatok. 
• A hellénisztikus nagyváros újdonságai (infrastruktúra, komfortosság, kikötők, 

világítótorony stb.) kiselőadások. 
 

Követelmények: 
• Ismerje a görög polisz kialakulásának földrajzi hátterét. 
• Tudjon különbségeket találni az alulról szerveződő autonóm kisközösségek és a felülről 

összetartott birodalmak között. 
• Értse a demokrácia mibenlétét, az esélyegyenlőség fogalmát és korlátait. Legyen képes 

összehasonlítani nagy vonalakban az athéni demokráciát a mai demokráciákkal. 
• Értse az "önkormányzat" fogalmát és jelentőségét. 
• Ismerje a piacgazdaság fogalmát, legyen tisztában a pénz alapvető funkcióival. 
• Ismerje a külkereskedelem alaptörvényeit: az export-import fogalmát. 
• Érzékelje a görög "harmóniát", a görög művészet erejét, emberközpontúságát. 
• Vegye észre a görög építészetben, formatervezésben a természettel való együttélés 

szándékát és kifejeződését. 
• Értse a kelet-nyugat egymásra hatásának fontosságát és az emberi civilizációt 

megtermékenyítő hatását a hellénizmusban. 
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Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, vita, forráselemzés 
 
 

9.4. Az ókori Róma 
(20 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a birodalom soha nem látott területen teremtett kulturális kapcsolatokat, 
hozott létre máig is tapasztalható egyöntetű kultúrát. Kiemelni a városi civilizáció terjesztésének 
jelentőségét. Megmutatni a "civilizáció" mérhető értékeit; másrészt a kegyetlenség, agresszivitás 
ellentmondásos jelenségét a római világban. 

Megismertetni a kereszténység zsidó vallásban fellelhető gyökereit. A kereszténység hogyan 
válik világvallássá. 

 
Előzmények: 

A görög civilizáció és a hellénizmus. Az ókori keleti és a hellénisztikus város. Középületek és 
infrastruktúra. A hadsereg és a közigazgatás. 

 
Tartalom: 

• Városállamból birodalom. 
• A köztársaság válsága; polgárháború, császárkor. 
• A Pax Romana (Rómában, Itáliában, a provinciákban). 
• A római világ civilizációs alkotásai (csoportmunka); a városi kultúra jellegzetes kellékei: 

útépítés, vízvezetékek, csatornák, fürdők. 
• Mindennapok; szórakozás (csoportmunka): kocsiversenyek, gladiátorjátékok. 
• A római világ magyarországi emlékei (helytörténet). 
• Értékek, értékrend a római világban (az élet tisztelete, a természettel való együttélés, 

agresszivitás és kegyetlenség, nyitottság és előítéletek) csoportos vita. 
• Az Ószövetség szerkezete; történetei. A Messiás-hit. 
• Jézus élete és tanításai. 
• Az Újszövetség. 
• A kereszténység államvallássá válik. 
• A népvándorlás; a nomád életforma, haditechnika (mai nomád népek élete, kultúrája). 
 

Követelmények: 
• Ismerje a római terjeszkedés okait. 
• Fejtse ki Róma és a provinciák kapcsolatának előnyös és hátrányos oldalát. 
• Érzékelje az infrastruktúra jelentőségét a gazdasági fejlődésben. 
• Legyen tisztában azzal, hogy mely gazdasági, politikai, infrastrukturális eszközök 

biztosíthatják egy birodalom egybentartását. 
• Érzékelje a rabszolgatartás gazdasági vonzatát, a hódításokból fakadó logikáját, de legyen 

számára világos annak antihumánus, életellenes vonása is. 
• Helyezze el a térképen a zsidó nép történetének legfontosabb színhelyeit. 
• Értelmezze, hogy mit jelent az egyistenhit fogalma. 
• Ismerje a világ teremtésének bibliai változatát. 
• Ismerje a kereszténység gyökereit, de tudja megkülönböztetni a tovább élő zsidó vallástól. 
• Ismerje Jézus életének történetét. 
• Vesse össze a kereszténység erkölcsi-etikai tartalmát a már megismert többi vallás 

hasonló tartalmával. 
• Indokolja meg a kereszténység gyors elterjedésének okait. 



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 88

• Mutassa meg a térképen a korai kereszténység központjait, tudja, hogy ezek mely mai 
országok területén vannak, és lakóik ma mely vallásokat követnek. 

• Mutassa be a keresztény hagyományból származó mai ünnepeket, szokásokat. 
• Vegye számba az antik világ felbomlásának legfontosabb okait. 
• Ismerje a népvándorlásban résztvevő népek szervezetét, haditechnikáját, életformáját. 
• Vegye észre a "barbár" életforma vad, kegyetlen, pusztító hatása mögötti útkeresést, 

létfenntartási kényszerűséget, a demográfiai növekedés okozta terjeszkedés logikáját. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, vita, forráselemzés 
 
 

9.5. A kora középkor 
(21 óra) 
 
Célok: 

Felvázolni az iszlám gyökereit, összetevőit. Érzékeltetni az iszlám gyors terjedésének hátterét; 
az arab birodalom létrejöttében játszott szerepét. Az arab tudomány és kultúra antik gyökerei. 
Gondolkodás és módszerek. Európa bezárkózásának okai és következményei. Bemutatni, hogy a 
keresztény egyetemesség hogyan teremt egységes európai arculatot a középkorban. Érzékeltetni a 
kereszténység szerepét az európai anyagi és szellemi kultúrában. 

 
Előzmények: 

A római civilizáció nyomai Európában. A római birodalom felbomlása. A népvándorlás. A 
keresztény vallás elterjedése. A kereszténység korai központjai. A hellénisztikus kultúra. 

 
Tartalom: 

• A "középkor", mint korszakhatár. 
• Az iszlám és az arab világ. 
• Az iszlám alapvető elvárásai a hívők irányában (régen és most). 
• A vallási és világi hatalom egybefonódása. 
• Emberek közti különbségek az iszlámon belül; kapcsolatok. 
• Az iszlám forradalmi szerepe (nyitottság és tolerancia). 
• Az iszlám törvénykezés (régen és most). 
• Ünnep és hagyomány. 
• A nők helyzete, a házasság; a családi élet színtere (régen és most). 
• Arab tudományos módszerek: a természethez és az emberhez való viszony; nyitottság, 

kíváncsiság. 
• Az arab tudomány és művészet jellegzetes ágazatai, vonásai. (kiselőadások). 
• Bizánc (antik és keleti vonások). 
• Európa háttérbe szorul: bezárkózás és hanyatlás.  Népvándorlás és külső  támadások. 
• A korai feudalizmus gazdasága. A fogyasztás csökkenése. A városok hanyatlása. 
• A távolsági kereskedelem. A zsidók és a feudális világ kapcsolata. 
• Az egyház szerepe a nyugati világban; a szerzetesség intézménye. Az egyház humanizáló 

és szociális funkciója. 
• Az antik örökség és a kereszténység. Az  egyház, mint államformáló  tényező. 
• Az  egyetemes egyház és Európa. Az egyház hatása az anyagi és szellemi kultúra 

területén. 
• Nagy Károly. A Karoling reneszánsz. 
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Követelmények: 
• Ismerje az iszlám vallás alapvető összetevőit. 
• Értékelje, hogy az iszlám vallás miért jelenthetett dinamikus birodalomformáló 

ideológiát. 
• Ismerje az arab civilizáció óriási hatását az emberiség anyagi-szellemi kultúrájára. 
• Vázolja, hogy milyen értelemben örököse az antik világ szellemiségének az arab 

birodalom. 
• Érzékelje, hogy a kora középkori Európában mit jelent a "biztonság" fogalma; az egyének 

és kisközösségek számára ez milyen lehetőségeket kínált. 
• Legyen tisztában azzal, hogy mit jelent az önellátó gazdálkodás fogalma. Érzékelje, hogy 

a gazdasági teljesítőképesség miért esik vissza a kora középkori Európában; hogyan hat 
ez a településszerkezetre, milyen hatással van az árucsere kapcsolatokra, az életminőség 
alakulására. 

• Érzékelje a feudális struktúrában az állami feladatok ellátásának korlátait; a politikai 
polarizálódás szükségszerűségét. 

• Legyen képes térképen szemléltetni a kora középkor többször átrendeződő államhatárait; 
ismerje ennek gazdasági-politikai hátterét. 

• Értékelje a latin nyelv nemzetközi kommunikációban betöltött szerepét. 
• Bizonyítsa, hogy a kereszténység felvétele egy sajátos európai modell kialakulásához 

vezetett. Értelmezze, hogy mennyiben európai a feudális modell. 
• Legyen tisztában az egyház humanizáló szerepével; szocializáló és szellemi-kulturális 

hatásával. Ismerje a világi papság szervezetét és a szerzetesség intézményét. 
• Mutassa be a kora középkori Európa építészetének funkcionális és esztétikai összetevőit. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita 

 
 
9.6. Az érett középkor 
(30 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a középkori fellendülés hogyan teremt egy sajátos európai modellt. Milyen 
modern igazgatási formákat hoz létre a középkori Európa. A keresztes hadjáratok mennyiben a 
későbbi "nagy" európai expanzió előzményei; hogyan tükrözik az egyensúly megváltozását. 

 
Előzmények: 

Hospesek Magyarországon. A keresztény egyház jelentősége a feudalizmusban. Az iszlám. 
Az arab birodalom. Az arab tudomány és kultúra. Róma és Bizánc. A városi kultúra visszaszorulása 
a kora középkori Európában. A mongol hódítás. 

 
Tartalom: 

• Külső tényezők: az arab, viking és magyar támadások után nyugalom; az arab birodalom 
részekre bomlik. 

• Gazdasági fellendülés a X. sz. után: nehézeke, szügyhám; a termelékenység növekedése; 
népesség növekedés; két- és háromnyomásos gazdálkodás. 

• A középkori falu; a faluközösség. Az egyéni, illetve egyenlőség szempontja; csoportos 
vita 

• A városok kialakulása; a távolsági kereskedelem; a gazdasági fellendülés és a városok; a 
városi polgárság; az önkormányzat; a céhek. 

• Céhszabályzatok; forráselemzés. 
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• Virágzó gazdasági központok, "iparvidékek"; Flandria, Észak-Itália. 
• Az egyház szerepe, egyházreformok: Cluny, ciszterciták, kolduló rendek. Szent Ferenc 

portréja. 
• A keresztes hadjáratok; a kelet-nyugati kapcsolatok új fejezete; az anyagi és szellemi 

kultúrára gyakorolt hatása. 
• Hűbériség - lovagi erkölcs, kultúra, hétköznapok: a hűbéri eskü, nevelés, szerelem, 

lakáskultúra, lovagi tornák, étkezési szokások (csoportmunka). 
• A mongol birodalom terjeszkedése; az európai hadjárat; az Arany Horda. 
• Kína és a mongol birodalom; Marco Polo Kubiláj kán udvarában; forráselemzés. 
 

Követelmények: 
• Vázolja az 1000. év utáni mezőgazdasági fejlődést, demográfiai növekedést. 
• Indokolja meg, hogy milyen összefüggés tapasztalható a termelékenység és a népesség 

növekedése között; vitázzanak arról, hogy automatikus-e ez az összefüggés. 
• Ismertesse az egységes jobbágyság kialakulásának folyamatát; jellemezze a jobbágy-

földesúr viszonyt; sorolja fel a jobbágy legfontosabb szolgáltatásait. 
• Értékelje az anyagi érdekeltség és a gazdasági növekedés összefüggését. 
• Bizonyítsa be, hogy a faluközösség gátat szabott az egyéni kezdeményezésnek és 

felemelkedésnek, viszont mindenki számára biztosította a megélhetés minimális esélyét. 
Rendezzenek vitát, hogy az egyén korlátlan lehetősége vagy az egyenlő életfeltételek 
szempontja közül melyik a fontosabb, illetve érvényesíthető-e egyszerre mind a kettő. 

• Értékelje a középkori telepes mozgalom jelentőségét: civilizációs szerepét; katonai-
politikai hátterét. 

• Ismertesse a középkori városiasodás folyamatát; értékelje a távolsági kereskedelem és a 
külső kapcsolatok szerepét; illetve a mezőgazdasági növekedés és a városok 
megerősödése közötti összefüggést. 

• Vázolja a városok önkormányzatért folytatott harcát és annak sikereit. 
• Értékelje a városi önkormányzat fogalmát; lehetőségeit és korlátait a feudalizmusban. 
• Hasonlítsa össze a középkori városi és a mai magyar önkormányzat fogalmát. 
• Legyen tisztában a céh fogalmával; vázolja, hogy a céhek milyen okból és milyen 

eszközökkel korlátozták a külső és belső versenyt. 
• Ismerje a középkori város alapvető struktúráját: a templom, a piactér, a városfal, a 

városháza helyét és funkcióját. 
• Értékelje, hogy a római városok egyöntetűségéhez képest a középkori városmodell miért 

sokféle és sokszínű. 
• Próbálja megmagyarázni, hogy a középkori városok miért kicsik; miért nincs mai 

értelemben vett nagyváros a középkorban. 
• Sorolja fel a városi és a falusi életforma azonos és különböző vonásait. Vesse ezt össze 

azzal, amit ma tapasztal a városi és falusi életformával kapcsolatban. 
• Ismerje az 1054-es egyházszakadás hátterét és mai napig ható következményeit. 
• Nevezze meg a nyugati, illetve ortodox kereszténység liturgikus nyelvét. 
• Mutassa meg a katolikus és az ortodox kereszténység határát a térképen. 
• Bizonyítsa, hogy a latin nyelvű nyugati kereszténység egy egységes "európaiság" 

megteremtődését segítette. Foglalja össze, hogy a középkori "európai civilizáció" mit 
jelent. 

• Ismerje a cluny egyházreform lényegét, mai napig ható elemeit. 
• Ismerje a keresztes hadjáratok okait, céljait, sikereit. 
• Mutassa meg a keleti keresztény államokat a térképen. 
• Értékelje, hogy a keresztesek által alapított államok miért nem tudnak hosszabb távon 

fennmaradni. 
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• Értékelje a keresztes hadjáratok jelentőségét az európai anyagi és szellemi kultúrára. 
• Soroljon fel olyan növényeket, technikai eljárásokat, melyeket Európa a keresztes 

hadjáratok jóvoltából ismert meg. 
• Ismerje a lovagi életforma legfontosabb színtereit és eseményeit. 
• Vesse össze a középkori ember étkezési szokásait, étrendjét a mai modern konyha 

jellegzetességeivel. 
• Fejtse ki, hogy a középkori Európában a nők megbecsülése hogyan változott. Értékelje 

ebben e kereszténység szerepét. Vesse össze a nők európai helyzetét az iszlám 
szokásokkal, illetve a kínai és indiai állapotokkal. 

• Vegye észre a lovagi szerelem modernségét, másrészt érzékelje, hogy a szerelem és a 
házasság intézménye nem kapcsolódik össze. 

• ìrjon naplót egy jobbágy, egy városi polgár és egy lovag hétköznapjából kiindulva. 
• Értékelje a kolduló rendek megjelenésének hatását. 
• Ismerje Szent Ferenc életét; életszemléletének középkori és modern vonásait. 
• Értékelje a ferences mozgalom vallási és szociális jelentőségét. 
• Mutassa be, hogy milyen adottságok, lehetőségek miatt Itália az érett feudalizmus 

legfejlettebb régiója. 
• Sorolja fel térképről a flandriai posztógyártás legjelentősebb központjait. 
• Vázolja a Hanza-kereskedelem útvonalát; értékelje a kelet-nyugati 

árucserekapcsolatokban betöltött szerepét. 
• Vesse össze az itáliai városok és a Hanza által bonyolított kereskedelmet (áruösszetétel, 

jövedelmezőség, távolság, biztonság). 
• Ismerje a Mongol Birodalom terjeszkedésének legfontosabb állomásait; az európai 

hadjárat idejét és eredményét. 
• Ismerje a kínai mongol uralom idejét. 
• Mutassa meg Marco Polo utazásának jelentős állomásait. 
• Értékelje a mongol uralom alatti Kína civilizációját, technikai újdonságait, kapcsolatait a 

külvilággal. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita 
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10. évfolyam 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton 11. évfolyam) 

 
 
10.1. A magyarság születése, az Árpád-házi királyok kora 
(14 óra) 
 
Célok: 

Feltérképezni a magyar nép sokszínű nyelvi és kulturális gyökereit. A kereszténység szerepe a 
magyar államalapításban. Magyarország és Európa viszonya a kora középkorban. 

 
Előzmények: 

A római birodalom bukása. A népvándorlás. A feudális Európa. A Nagy Károly-féle modell. 
A nyugati és keleti keresztény minta. 

 
Tartalom: 

• A magyar nép eredete, a nyelvrokonság kérdései. Az őstörténeti kutatások 
bizonytalansága. Hipotézisek. 

• Kulturális hatások a vándorlások közben. 
• Források a magyar népről a honfoglalás korából (forráselemzés). 
• Az ősi vallás. 
• A Kárpát-medence a honfoglalás korában. 
• Honfoglalás és letelepedés. (A kettős honfoglalás elmélete.) 
• Kalandozások. 
• István állama; a Nagy Károly-féle minta. 
• Az egyház és a feudális állam. 
• István törvényei; Intelmek (forráselemzés). 
• A vármegyerendszer. 
• Szent László és Könyves Kálmán törvényei (forráselemzés). 
• A vármegyerendszer felbomlása II. András idején. 
• Az Aranybulla-mozgalom; társadalmi csoportok, érdekképviselet; kollektív és egyéni 

jogok. 
• A tatárjárás (forráselemzés). 
• IV. Béla erőfeszítései az ország újjáépítésére. 
• Első nyelvemlékeink, krónikáink. 
• Árpád-kori emlékeink (helytörténet). 
• Az Árpád-ház kihalása; trónviszályok. 
 

Követelmények: 
• Gyűjtsön szavakat a könyvtárban a finnugor nyelvrokonság bizonyítására. 
• Mutassa be a vándorlás hatását magyar nép összetételére, társadalmára, műveltségére és 

életformájára. 
• Vesse össze a magyar nyelv jövevényszavait és a vándorlások hatását az anyagi-szellemi 

kultúrára. 
• Értelmezze a honfoglaló magyarokról szóló források általános és egyedi vonásait. 
• Mutassa meg a térképen a magyarok vándorlásának főbb állomáshelyeit. 
• Soroljon fel mai finnugor népeket és helyezze el őket a térképen. 
• Mutassa meg a kalandozások útvonalát a térképen. Ismertesse, hogy mit jelentettek a 

kalandozások a magyarság és mit Nyugat-Európa számára. 
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• Vesse össze a magyar és a frank államalapítást. 
• Értékelje a keresztény egyház szerepét a feudális társadalmi rend megszilárdításában. 
• Tudja felsorolni és a térképen megmutatni a magyarországi érsekségek székhelyét és 

néhány püspöki központot. 
• Keressen összefüggést a térképen az István-kori megyerendszer és a mai magyar 

közigazgatási egységek között. 
• Fejtse ki, hogy István törvényei hogyan tükrözik a társadalmi rend átalakulását; 

mennyiben jelentenek változást az egyén számára. 
• Értékelje Árpád-kori törvényeinket mai szemmel. Segédanyag: egy jelenkori törvény 

szövege a Magyar Közlönyből. 
• Vesse össze a vármegyerendszert a frank közigazgatással. 
• Értékelje az Intelmek idegenekre vonatkozó megállapításait; sorolja fel a magyarsággal 

együtt élő népeket, népcsoportokat; értelmezze azok magyarságra gyakorolt szellemi-
kulturális hatását. 

• Értelmezze az Aranybulla társadalmi-politikai hátterét. Értse az egyéni és kollektív jog 
fogalmát. Értékelje az Aranybullát, mint a társadalmi érdekérvényesítés dokumentumát. 

• Mutassa meg a térképen az Árpád-kori királyi székhelyeket. 
• Elemezze a tatárok sikerességének okát, térképen mutassa meg a támadás irányát. 
• Ismerje a magyarországi román kori építészet fő emlékeit, sajátosságait. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés  
 
 

10.2. Az Anjouk, Luxemburgiak és Hunyadiak kora 
(14 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a középkori magyar királyság mennyiben sajátos és mennyiben európai 
feudális ország. Milyen okok alapján lesz a városiasodás szerényebb mértékű Magyarországon. 
Mennyiben befolyásolja ez az anyagi és szellemi kultúrát; a központosítás lehetőségeit. Mennyiben 
befolyásolja a mai településszerkezet kialakulását. A középkori magyar gazdaságban hogyan 
jelennek meg a mai gazdaságban is szerepet játszó elemek, összetevők. 

 
Előzmények: 

Az Árpád-ház kihalása. Európai városfejlődés; városjogok, céhek. Az egységes jobbágyság 
kialakulása Európában; a jobbágy-földesúr viszony. Aranybulla-mozgalom; az európai rendi 
fejlődés. A török veszély és Európa. 

 
Tartalom: 

• Károly Róbert gazdaságpolitikája, reformjai. 
• Nagy Lajos bel- és külpolitikája; az 1351-es törvény. 
• Luxemburgi Zsigmond; az 1405-ös törvény; forráselemzés. 
• A török veszély és az első összecsapások. 
• A Hunyadiak felemelkedése; Hunyadi János karrierje. 
• Rendi fejlődés Magyarországon. 
• Mátyás a trónon: kül- és belpolitika, központosítás, Mátyás uralkodói egyénisége. 
• A települések és a gazdaság állapota Magyarországon (népesség, falu, mezőváros, szabad 

királyi város; városfejlődés: privilégiumok, kézművesek, céhek.) 
• Külkereskedelem: az export-import összetétele, harmincadvám, tőkehiány. 
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• Mátyás-kori állami jövedelmek: jobbágyok adói: füstpénz, rendkívüli hadiadó; a szabad 
királyi városok adója; regálék. 

• Életképek a Mátyás-kori Buda életéből (a királyi udvar, a reneszánsz kultúra, a 
könyvnyomtatás kezdetei, Buda város jogszokásai, a budai vásár, ivóvíz és tisztálkodás, 
lakáskultúra, egészségügy) csoportmunka. 

 
Követelmények: 

• Sorolja fel az Árpád-ház után uralkodó dinasztiákat; vázolja az Anjouk, Luxemburgiak 
európai kapcsolatait, rokonságát. 

• Értékelje a visegrádi királytalálkozó jelentőségét; ismerje ennek jelenkori vonzatát. 
• Értékelje az "állami adó", illetve a regálé fogalmát. 
• Hasonlítsa össze az Árpád-házi uralkodók és az Anjouk bevételeinek szerkezetét. 
• Bizonyítsa be, hogy az 1351-es törvény a feudális társadalmi rend egyik alapvető 

dokumentuma. Magyarázza meg, hogy mit jelent az ősiség fogalma; milyen okok alapján 
érvényesült ez az elv a következő ötszáz évben. 

• Ismerje a magyar városfejlődés történetét, legfontosabb állomásait. 
• Ismertesse Hunyadi János törökellenes harcait; térképen mutassa meg ennek legfontosabb 

színhelyeit. 
• Hasonlítsa össze a XV. századi magyar rendiséget az angol, illetve a francia rendiséggel. 
• Értékelje Mátyás külpolitikai céljait; mutassa meg a térképen Mátyás "birodalmának" 

határait. 
• Értékelje a Mátyás-kori reneszánsz kultúra megnyilvánulásait, alkotásait. 
• Készítsen riportot a budai udvar egy napjáról. 
• Ismerjen Mátyásról szóló népmeséket. 
• Értékelje, hogy miért lett népmesék hőse Mátyás királyból. 
• Ismerje a XV. századi Magyarország legfontosabb településtípusait; azok kiváltságait, 

helyzetét. 
• Hasonlítsa össze a középkori Buda jogszolgáltatását a mai magyar jogszolgáltatáséval. 
• Ismerje a Mátyás-kori külkereskedelem export-import összetételének legfontosabb 

tételeit. 
• Értékelje a külkereskedelmi deficit fogalmát. 
• Minősítse a magyar gazdaság teljesítőképességét az export-import összetételének 

ismeretében. 
• Mutassa be, hogy mit jelent a "túladóztatás" fogalma, és ez a jelenség milyen 

veszélyekkel járhat a gazdasági fejlődésre nézve. 
• Lakóhelyem története a XIV-XV. században; helytörténeti kutatási feladat. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, riport, forráselemzés, vita 
 
 

10.3. A késő középkor 
(10 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a természeti csapások teremtette gazdasági visszaesés hogyan okozott 
sorozatos katasztrófákat a XIV. században. Hogyan hat ez a gazdaság teljesítőképességére; hogyan 
viseli meg lélektanilag a társadalmat; mennyi idő telik el, mire regenerálódik Európa. A rendi 
parlamentarizmus miért döntő fontosságú előzménye a modern parlamentarizmusnak. Megmutatni a 
reneszánsz és a humanizmus kultúrtörténeti jelentőségét. 
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Előzmények: 
Az itáliai városok gazdagsága, a távolsági kereskedelemben betöltött szerepe; a keresztes 

hadjáratok. A virágzó feudalizmus; a középkori városok; központosítás. Hűbériség. Aranybulla-
mozgalom Magyarországon. 

 
Tartalom: 

• A rendi központosítás anyagi háttere; a városok adói. 
• A királyi hatalom és a városok együttműködése a földesúri hatalom ellenében; a városi 

polgárság mint hatalmi tényező. 
• A nemesség gazdasági és társadalmi differenciálódása: főnemesség, köznemesség. 
• Az egyházszervezet helye a társadalomban. 
• A kiváltságok különbözősége és meghatározó szerepe a feudalizmusban. 
• A kiváltságok szerinti érdekképviselet és együttműködés első formái: a rendi 

parlamentarizmus Angliában és Franciaországban; a Magna Charta Libertatum 1215. 
• A XIV. századi válság összetevői: természeti csapások, éhínség, a százéves háború, Nagy 

Pestisjárvány, parasztfelkelések. 
• Itália: politikai megosztottság, a humanizmus és a reneszánsz; a virágzás szellemi és 

anyagi háttere. A reneszánsz ember- és uralkodóeszménye. 
• Az oszmán birodalom terjeszkedése; Európa és a török veszély; a kelet-római birodalom 

(Bizánc) bukása 1453; Isztambul, mint az új birodalom központja. 
• A nagy felfedezések előzményei: "aranyéhség"; új kereskedelmi útvonalak igénye; a 

portugál hajózás fejlődése; Tengerész Henrik; expedíciók, sikerek. 
 

Követelmények: 
• Értékelje, hogy az Aranybulla-mozgalom az angol vagy a francia rendi fejlődéssel mutat 

rokonságot. 
• Értékelje a polgárság szerepét a rendi fejlődésben: Angliában, Franciaországban és az 

Aranybulla-mozgalomban. 
• Vesse össze, hogy miben különbözik a rendi országgyűlés a mai magyar parlamenttől 

(választójog, személyes és kollektív képviselet, működési kör, mandátum, rendszeresség). 
• Próbálja megfogalmazni, hogy miért az adó megszavazása a rendi országgyűlés első 

tárgyköre. Értékelje, hogy ez a tárgy ma milyen szerepet tölt be a parlament munkájában. 
• Értékelje a rendi parlamentarizmus modern, a feudális struktúrán túlmutató szerepét. 
• Mutassa be a XIV. századi katasztrófasorozatot. Találjon összefüggést a természeti 

csapások, az éhínség, a pestisjárvány, a társadalmi konfliktusok, háborúk, politikai 
zűrzavar között. 

• Értékelje, hogy a reneszánsz és humanizmus első jelei miért éppen Itáliában 
tapasztalhatóak. 

• Soroljon fel a XIV-XV. századból híres reneszánsz művészeket, alkotásokat. 
• Fejtse ki, hogy miben "modern" a reneszánsz és a humanizmus életszemlélete a középkori 

felfogáshoz képest. 
• Elemezze, hogy ma milyen jelentés szerint használjuk a „humánum”, „humánus”, 

„humanizmus” kifejezéseket. 
• Fogalmazza meg, hogy mit jelent a reneszánsz harmónia; milyen konkrét jelenségekben 

nyilvánul meg. 
• Értelmezze a középkor, illetve a reneszánsz antik világhoz, kultúrához való viszonyát. 
• Vázolja a reneszánsz ember sajátos vonásait, életszemléletét. 
• Értelmezze a reneszánsz uralkodóeszményt. (Segédanyag: részletek Machiavelli: „A 

fejedelem” c. művéből.) 
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• Térképről mutassa be az oszmán birodalom terjeszkedését; keresse meg és sorolja fel a 
hódítás által leginkább veszélyeztetett európai országokat, területeket, figyelembe véve a 
külkapcsolatokat, kereskedelmi érdekeltségeket is. 

• Vázolja, hogy mit jelent az "aranyéhség" fogalma; ismerje a XIV-XV. századi jelentős 
aranylelőhelyeket. 

• Vázolja a portugál hajózás fejlődését, terveit és konkrét eredményeit 1420-1490 között. 
• Kísérje végig a kelet-nyugat kapcsolatok alakulását 800-1492 között; különös tekintettel 

az anyagi és szellemi kultúrát megtermékenyítő jelnségekre. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita 
 

 
 
10.4. A nagy felfedezések kora 
(20 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a nagy felfedezésekkel a világ beláthatóvá és globálissá válik az emberiség 
számára. Számbavenni, hogy Európa hogyan gazdálkodott ezzel a lehetőséggel: hogyan ítéli meg a 
"külső" világ Európát, a fehér embert. Megmutatni, hogyan szakad ketté maga Európa is éppen a 
gyarmatosító képesség mércéje szerint. 

 
Előzmények: 

A XIV. századi válság. A kasztíliai (spanyol) és portugál hajózás fejlődése. Az oszmán-török 
hódítás. 

 
Tartalom: 

• A prekolumbián Amerika népei, civilizációja és kultúrái (csoportmunka). 
• A nagy földrajzi felfedezések és következményeik; az európai és Európán kívüli kultúrák 

találkozása; a gyarmatosítás első hulláma; spanyolok és portugálok. 
• Felfedezők és hódítók (csoportmunka). 
• A gyarmatosítás második hulláma; angol, holland, francia gyarmatosítás; gazdasági és 

kereskedelmi részvénytársaságok a XVII. századtól. 
• A világkereskedelem kialakulása; a kontinensek kapcsolatrendszere a XVI-XVIII. 

században; a gyarmatosítók közötti verseny; háborúk a gyarmatokon és Európában. 
• A gyarmatosított amerikai őslakosság és az európaiak viszonya; kipusztulás, alávetettség 

és keveredés; teljes kirekesztettség (karib-tengeri szigetek; spanyol-portugál gyarmatok, 
illetve észak-amerikai fehér telepes társadalmak). 

• Az újkori rabszolgaság (erkölcsi-etikai, vallási szempontok és az üzlet); segédanyag: 
korabeli források a rabszolgatartás ellen; az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a 
rabszolgatartásról; beszélgetés, illetve vita. 

• Növények és állatok kontinensek közötti cseréje a nagy felfedezések után. 
• Amit a felfedezésekről tudunk... (csoportos vetélkedő a "Nagy felfedezések kora" c. 

kötetből /Új Képes Történelem sorozat/). 
 

Követelmények: 
• Értékelje, hogy az európaiak megjelenése miért okozott demográfiai összeomlást 

Amerikában; ez milyen következménnyel járt a gyarmatosítás szempontjából. 
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• Mutassa be a gyarmatosítás hullámait; sorolja fel a térkép segítségével a XV-XVIII. 
században gyarmatosító európai hatalmakat gyarmataikkal, kereskedelmi 
támaszpontjaikkal együtt. 

• Sorolja fel a legjelentősebb felfedezőket, konkvisztádorokat. 
• Értékelje, hogy a nagy felfedezések után hogyan alakultak át az európai táplákozási 

szokások; hol, milyen új növényi kultúrák terjedtek el. 
• Találjon összefüggést az Európába került új növények és a XVIII. század demográfiai 

növekedése között. 
• Gyűjtsön össze olyan mai, mindennapi étel-, zöldség- és gyümölcsneveket, melyeket 

részben vagy egészében a nagy felfedezéseknek köszönhetően fogyasztunk. 
• Értse a világkereskedelem fogalmát; sematikus ábrán jelölje a kontinensek közötti 

áruforgalom jellemző tételeit. 
• Bizonyítsa be, hogy a világkereskedelem a XVI-XVIII. században az európai gazdasági 

és politikai fölényt táplálta. 
• Értékelje az újkori rabszolgatartást: általános emberi, keresztény és pusztán üzleti 

szempontok szerint. Ismerje az Afrikából elhurcoltak nagyságrendjét, élet- és 
munkakörülményeiket, az emberkereskedelemben résztvevő európai hatalmakat; mutassa 
meg a térképen az emberkereskedelem nagy afrikai és európai központjait. 

• Ismerjen korabeli forrásokat, melyek szót emelnek a rabszolgatartás ellen. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita, vetélkedő 
 
 

10.5. A reformáció 
(10 óra) 
 
Célok: 

Bemutatni az európai keresztény egység felbomlását; a ma is létező keresztény hitfelekezetek 
sajátosságait. 

 
Előzmények: 

A középkor kereszténység Európában. 
 

Tartalom: 
• A reformáció megindulása; 
• Luther fellépése; 
• Az anglikán egyház; Kálvin; 
• A jelentősebb reformált vallások; 
• Hitviták és vallásháborúk; szekularizáció. 
• Az információ közvetítésének új útjai: könyvnyomtatás; a nyomtatott sajtó első formái.  
• Az ellenreformáció 
• A harmincéves háború 
• Követelmények: 
• Sorolja fel a reformáció jelentős képviselőit, alapvető válfajait; mutassa be a reformált 

vallások jelenkori továbbélését, megjelenését. 
• Vegye számba a reformáció kulturális hatását (nemzeti nyelv, oktatás, könyvnyomtatás). 
• Vázolja a reneszánsz, a humanizmus és a reformáció kapcsolatát. 
• Értékelje az ellenreformációt. 
• Ismertesse a harmincéves háború hatalmi és vallási hátterét, kimenetelét. 
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Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita, vetélkedő 
 
 

10.6. A Jagelló kor; a három részre szakadt Magyarország 
(15 óra) 
 
Célok: 

Összefüggést találni az előző egyetemes történeti korszak és a magyar történelem eseményei 
között; kivetítve az 1526-os vereség és a törökellenes harc európai jelentőségét és magyar vonzatait, 
lehetőségeit. Érzékeltetni az európai eszmeáramlatok közvetlen hatását a magyar szellemi életre és 
politikai törekvésekre (reneszánsz és humanizmus, reformáció és ellenreformáció, vallásháborúk). 

 
Előzmények: 

Európa politikai megosztottsága a XVI. század elején; a török terjeszkedés sikerei. A Mátyás 
korabeli Magyarország gazdasága, társadalma és mindennapjai. 

 
Tartalom: 

• A királyi hatalom meggyengülése II. Ulászló alatt. 
• A Dózsa-féle parasztháború. 
• Werbőczy Hármaskönyve; forráselemzés. 
• A bárói és köznemesi párt harca II. Lajos idején. 
• A török veszély. 
• Az 1526-os Magyarország a külföldi kortársak szemével; a mohácsi csata egykorú 

magyar és török források alapján forráselemzés; csoportmunka. 
• Az 1526-os vereség háttere; csoportos vita. 
• A kettős királyválasztás és következményei. 
• Az ország három részre szakadása. 
• Életképek a három részre szakadt Magyarországról: török világ; a végvári rendszer 

kiépítése, várháborúk; élet a végeken, végvári harcok; a reneszánsz udvari kultúra 
Magyarországon; a reformáció Magyarországon (csoportmunka). 

 
Követelmények: 

• Vázolja az 1490-1526 közötti időszak legfontosabb eseményeit. 
• Legyen tisztában azzal, hogy a Hármaskönyv a magyarországi jogszolgáltatás alapja 

1848-ig. 
• Ismerje a Hármaskönyv struktúráját; a középkori magyar társadalomról adott képét; 

fogalmazzon meg néhány alapvető különbséget a Hármaskönyv és a modern alkotmányok 
között. 

• Statisztikai adatok (bevételek, haderő száma, katonai költségek, stb.) alapján értékelje, 
hogy a középkori magyar állam egyedül mennyire lett volna képes útját állni a török 
hódításnak. 

• Vitassák meg, hogy a középkori magyar állam bukását mennyiben a török katonai fölény, 
mennyiben a külső segítség hiánya, illetve mennyiben az anarchikus belső állapotok 
okozták. 

• Vázolja, hogy 1526-ban a magyar királyság a törökellenes harcban miért nem 
számíthatott számottevő európai segítségre. 

• Vitassák meg, hogy az 1526-os tragédia megelőzhető lett volna vagy nem. 
• Két csoportot alakítva folytassanak "választási kampányt" Szapolyai János "nemzeti", 

illetve Habsburg Ferdinánd királysága mellett. 
• Vázolja a török terjeszkedés irányát 1526-1541 között. 
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• Vitassák meg, hogy az 1526-os vereség után mennyiben volt esélye annak, hogy az 
ország egysége fennmaradjon. 

• Olvassa le a térképről a magyarországi török jelenlét legfontosabb állomásait 1526-1699 
között. 

• Értékelje az "Egri csillagok" c. regényt forráskritikai szempontból; kutatási feladat vagy 
kiselőadás-téma. 

• Ismerje a magyarországi török közigazgatás egységeit; az államigazgatás legfontosabb 
tisztségeit. 

• Mutassa be, hogy kik voltak a janicsárok és kik a szpáhik. 
• Vázolja a magyarországi reformáció elterjedését. 
• Ismerje a magyarországi reformáció legjelentősebb központjait, kulturális eredményeit. 
• Indokolja, hogy a török hódítók miért közömbösek a keresztény vallás körül folyó 

vitákban. 
• Vázolja, hogy a három részre szakadt ország és a török hódítás hogyan jelenik meg a 

reformáció, illetve az ellenreformáció propagandájában. 
• Indokolja meg, hogy a hódoltságban a mezővárosok miért voltak kedvezőbb helyzetben, 

mint a falvak. 
• Igazolja, hogy a török földtulajdon formája, illetve a tisztviselők állandó áthelyezése a 

birodalom egybentartásának és a szultán központosított hatalmának fontos elemei. 
• Indokolja meg, hogy a földtulajdon török rendje miért vetette vissza a gazdasági fejlődést 

a hódoltságban. 
• Indokolja, hogy a hódoltság területe miért néptelenedett el, pusztult le gazdaságilag a 

török uralom alatt. 
• Vázolják, hogy a három részre szakadt Magyarország sajátos helyzete milyen módon 

befolyásolta a mindennapi élet feltételeit. Csoportmunka keretében próbáljanak 
regionális, illetve társadalmi hovatartozás alapján összehasonlításokat tenni a Mátyás 
korabeli Magyarország és az új országtestek lakóinak élete között. 

• Sorolják fel a XVI. századi reneszánsz kultúra néhány jelentős magyarországi emlékét. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, forráselemzés, vita 
 
 

10.7. Abszolutizmus Nyugat-Európában 
(25 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a nagy felfedezések következményei hogyan alakítják át Európa gazdasági, 
társadalmi és politikai rendjét. Megmutatni, hogyan szakad ketté maga Európa is éppen a 
gyarmatosító képesség mércéje szerint. Míg Európában új és újabb államformák alakulnak ki, 
hogyan éli meg ezt a társadalom, a mindennapi ember. 

 
Előzmények: 

A nagy felfedezések. A reformáció. 
 

Tartalom: 
• Az abszolutizmus gazdasági háttere, intézményei. Az udvari  ember típusa. 
• A hatalmi viszonyok átrendeződése Európában. A török birodalommal való együttélés. 
• Az angol abszolutizmus; gazdasági fejlődés és gyarmatosítás; a bekerítések; a 

kapitalizmus kezdetei. 
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• Nemesség és polgárság együttélése Angliában; az angol polgári forradalom; az 
alkotmányos monarchia rendszere; Nagy-Britannia. 

• A francia abszolutizmus; a Napkirály állama, udvara és háborúi. Versailles.  Az etikett. 
• Életképek a francia udvar életéből. csoportmunka. 
• Oroszország; Nagy Péter tervei és intézkedései az ország modernizálására. Az orosz 

birodalom kezdetei. 
• A természettudományok fejlődése a XVII-XVIII. században. A kísérlet, mint a 

megismerés eszköze. 
• A z „erkölcstelen” XVIII. század. Racionalizmus és szentimentalizmus. 
• Szerelem, család, házasság. Gyermeknevelés. 
• A felvilágosodás ideológiája; legfontosabb alkotói. 
 

Követelmények: 
• Értékelje az abszolutizmust általános erkölcsi-etikai, illetve racionális szempontból. 
• Mutassa be az udvari ember viselkedésének általános szabályait. 
• Ismerje az angol és a francia társadalomfejlődés alapvető különbségeit. 
• Értékelje a Versailles-i életforma európai hatását. 
• Írjon riportot, melyben bemutatja a Versailles-i életforma néhány alapvető jelenségét. 
• Bizonyítsa be, hogy az etikett korlátai az abszolút uralkodói státusz kellékei voltak. 
• Legyen tisztában a francia nagyhatalmiság gazdasági-társadalmi-politikai hátterével, 

megnyilvánulásaival. 
• Ismerje az alkotmányos monarchia kialakulásának gazdasági-társadalmi hátterét. 
• Értékelje, hogy a céhes korlátok mennyiben gátolták a piaci mechanizmusok 

érvényesülését. 
• Értékelje a dolgozó szemével: hol lehetett jobb dolgozni: céhes keretek között vagy a 

manufaktúrában. 
• Mutasson be egy jellegzetes kora újkori vállalkozást.   
• Hasonlítsa össze az angol paraszt bérlői és a francia paraszt jobbágyi helyzetét: az ország 

gazdasági fejlődése számára mennyiben pozitív; a dolgozó számára mennyiben nyújt 
létbiztonságot, egzisztenciát. 

• Minősítse Oroszország Európához, illetve Ázsiához tartozásának problémáját; értékelje 
Nagy Péter reformjait. 

• Ismerje a XVII-XVIII. századi természettudományos fejlődés alapvető sajátosságait; 
értékelje ezek hatását a felvilágosodás világképére. 

• Értékelje a „kísérlet” szerepét a valóság megismerésében. 
• Ismerje a felvilágosodás nagy alkotóit és alkotásait. 
• Legyen tisztában a hatalommegosztás fogalmával; értékelje annak fokát: a rendi 

monarchiában; az abszolút monarchiában; a brit alkotmányos monarchiában; a mai 
polgári demokráciákban. 

• Bizonyítsa be, hogy a társadalomra vonatkozóan az "ész"-szempontok megjelenése 
forradalmian új társadalomkép megfogalmazásához vezetett. 

• Értékelje, hogy a kora újkorban hogyan változik meg a művészet gyermekábrázolása; a 
gyermeknevelésben milyen új elvek jelennek meg. 

• Értékelje a szentimentalizmus újszerűségét. 
• Próbálja megfogalmazni, hogy a felvilágosodás miért került szembe a korabeli egyházzal. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita, vetélkedő 
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11. évfolyam (középszint) 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 12. évfolyam) 

 
11.1. Habsburg ellenes függetlenségi mozgalmak Magyarországon 
(10 óra) 
 
Célok: 

Összefüggést találni a kortárs egyetemes történeti korszak és a magyar történelem eseményei 
között; kivetítve az 1526-os vereség és a törökellenes harc európai jelentőségét és magyar vonzatait, 
lehetőségeit. Érzékeltetni az európai eszmeáramlatok közvetlen hatását a magyar szellemi életre és 
politikai törekvésekre (reneszánsz és humanizmus, reformáció és ellenreformáció, vallásháborúk). 

 
Előzmények: 

Európa politikai megosztottsága a XVI. század elején; a török terjeszkedés sikerei; reformáció 
és ellenreformáció, a harmincéves háború; a Habsburg birodalom helyzete Európában; a Török 
Birodalom hanyatlása a XVII. századtól; a barokk. Magyarország három részre szakadása. 

 
Tartalom: 

• Az Erdélyi Fejedelemség: létrejötte, kiterjedése; népei és vallásai. 
• Erdély szerepe a Habsburg-ellenes rendi küzdelmekben (Bocskai, Bethlen) 
• Erdély aranykora Bethlen Gábor fejedelemsége idején; a harmincéves háború. 
• Zrínyi Miklós programja az ország egyesítésére; forráselemzés. 
 

Követelmények: 
• Kísérjék végig saját településük hovatartozását, sorsát 1541-1699 között; helytörténeti 

kutatási feladat. 
• Sorolják fel a XVI. századi reneszánsz kultúra néhány jelentős magyarországi emlékét. 
• Értékeljék Fráter György szerepét az önálló Erdély megteremtésében. 
• Ismerje az Erdélyi Fejedelemség kiterjedését, népeit, azok kiváltságait, vallásukat. 
• Sorolja fel a három "nemzetet" és a négy "bevett" vallást. 
• Értékelje Erdély szerepét a Habsburg-ellenes rendi küzdelmekben. 
• Értékelje Bethlen Gábor fejedelemségét; tekintetbe véve az ország egyesítése, a gazdasági 

fejlődés, a reformáció sikere, a kultúra fejlesztése terén tett erőfeszítéseit. Értékelje, hogy 
az uralkodó államigazgatási módszerei, eszközei mennyiben "felvilágosultak". 

• Bizonyítsa be, hogy az újraegyesítés központi szerepet játszik a korszak jelentős 
politikusainak gondolkozásában. 

• Értékelje Zrínyi Miklós pályafutását: katonai, politikai, irodalmi működését. 
• Térképről mutassa be Zrínyi törökellenes harcait. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, forráselemzés, vita 
 
 

11.2. A polgári átalakulás kora 
(20 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy az Egyesült Államok megalakulása mennyiben kiindulópontja egy 
nagyhatalom létrejöttének. Mennyiben “modern” a polgári gazdaság és társadalom. Tudatosítani a 
nemesi és etnikai nemzetfogalom különbségeit. 
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Előzmények: 

 Az angol gyarmatosítás. A francia abszolutizmus. A felvilágosodás. Az alkotmányos 
monarchia. A felvilágosult abszolutizmus. Eredeti tőkefelhalmozás. 

 
Tartalom: 

• Az amerikai függetlenségi háború; (francia támogatás). 
• A Függetlenségi Nyilatkozat; forráselemzés. 
• Az USA államszervezete; kelet-nyugati terjeszkedés. 
• A francia abszolutizmus válsága XVI. Lajos uralkodása idején. 
• A francia forradalom legfontosabb eseményei: az alkotmányos monarchia, a girondista 

köztársaság, a jakobinus diktatúra. 
• A francia minta szerinti Európa; Napóleon sikerei és bukása; kiselőadások. 
• A bécsi kongresszus, a Szent Szövetség; Oroszország az európai nagyhatalmak között. 
• Liberalizmus és nacionalizmus. 
• Forradalmak 1848-49-ben Európában. 
 

Követelmények: 
• Hasonlítsa össze a rendi, az abszolút és az alkotmányos monarchiát abból a szempontból, 

hogy a társadalom tagjai milyen arányban és milyen mértékben képesek és jogosultak 
kontrollálni a kormányzatot. 

• Értékelje, hogy az 1791-es alkotmány mennyiben valósítja meg az állampolgárok 
jogegyenlőségét és mennyiben nem. 

• Sorolja fel a XIX. század nagyhatalmait; tudja megmutatni őket és fővárosaikat a 
térképen. 

• Értékelje a modern nemzet fogalmát. Vesse össze a feudális nemes nemzet fogalmával. 
• Jellemezze a nacionalizmus kulturális és politikai megnyilvánulásait. 
• Értékelje a nacionalizmus pozitív és negatív vonásait. Próbálja meg ezt összevetni a 

nacionalizmus jelenkori megnyilvánulásaival. 
• Értékelje a liberalizmust, mint ideológiát az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában 

megfogalmazottak segítségével. 
• Mutassa meg a térképen az 1848-49-es forradalmak központjait; értékelje a legfontosabb 

(olasz, francia, német) forradalmak céljait és eredményeit. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita 
 
 

11.3. Magyarország a Habsburg birodalomban 
(10 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy az ország egyesítése után milyen új problémákat vet fel a birodalmi 
hovatartozás. Mennyiben európai ez a birodalmi modell. Milyen lehetőségeket ad Magyarország 
számára, hogy egy európai nagyhatalom része. 

 
Előzmények: 

Az ország három részre szakadása. Rendiség; a nemesi vármegye; a megyei önkormányzat. 
Abszolutizmus, felvilágosult abszolutizmus, a hatalmi ágak. A jobbágyok helyzete 
Magyarországon. A reformáció Magyarországon. 
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Tartalom: 
• A török kiűzése, az ország újraegyesítése. 
• Magyarország beillesztése a birodalomba - konfliktusok; a Rákóczi szabadságharc 

előzményei (a különböző társadalmi csoportok sérelmei). 
• A Rákóczi szabadságharc sikerei és bukása. 
• A szatmári béke. 
• A hatalmi ágak működése a szatmári béke után; "munkamegosztás" a nemesi 

önkormányzat és a központi kormányzat között. 
• A visszafoglalt területek újranépesítése; ennek formái. 
• Mária Terézia; a felvilágosult abszolutizmus uralkodóeszménye. 
• A Habsburg birodalmi gazdaságpolitika; Magyarország helye a munkamegosztásban; a 

kettős vámhatár, mint konfliktusforrás. 
• II. József, a legvitatottabb Habsburg (türelmi rendelet, birodalmi koncepció, német 

nyelv). 
 

Követelmények: 
• Bizonyítsa be, hogy a Rákóczi szabadságharc átlépte a rendi-nemesi társadalmi 

korlátokat. Értékelje, hogy mennyiben nevezhető "nemzeti" összefogásnak és mennyiben 
nem. 

• Bizonyítsa be, hogy a szatmári béke kompromisszumot jelentett mind a nemesség, mind 
az uralkodó részéről. 

• Tudjon különbséget tenni törvény és rendelet között. 
• Fejtse ki, hogy a munkaerőhiány hogyan befolyásolta a jobbágyok sorsát. 
• Vázolja, hogyan alakult át Magyarország nemzetiségi térképe a XVIII. században. Sorolja 

fel a legfontosabb nemzetiségeket és helyezze el őket a térképen. 
• Értékelje a Habsburg gazdaságpolitikát: az uralkodó, az örökös tartományok és 

Magyarország szempontjából. 
• Értelmezze II. József ellentmondásos személyiségét. 
• Értelmezze, hogy Magyarország mely régiói élték át a legnagyobb változásokat az ország 

újraegyesítése után. Az általános magyarországi képbe próbálja meg elhelyezni saját 
települése történetét: változott-e a lakosság száma, vallása, etnikai összetétele, gazdasági 
profilja stb. 

 
Módszerek: 

• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita 
 
 

11.4. Az ipari forradalom 
(16 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy az ipari forradalom a modern ipari társadalom kezdete. Mely társadalmi 
rétegek és csoportok a kárvallottjai az ipari forradalom gazdasági csodájának. 

 
Előzmények: 

 Felfedezések, gyarmatosítás. Az eredezi tőkefelhalmozódás. A mezőgazdaság tőkés 
átalakulása.. A világkereskedelem. Az alkotmányos monarchia. 

 
Tartalom: 

• A mezőgazdaság tőkés átalakulása Nagy-Britanniában és Hollandiában. 
• Az ipari forradalom első szakasza; szén és vas; Nagy-Britannia, majd Nyugat-Európa. 
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• Az iparvárosok; a megváltozott természeti-társadalmi környezet: gyár, vasút, nagyváros, 
munkásosztály és munkásmozgalom; csoportmunka. 

• A “világ műhelye” - Nagy-Britannia 
• Az olasz és német egység létrejötte. 
• Az ipari forradalom második szakasza. Új eljárások és iparágak 
 

Követelmények: 
• Vázolja az ipari forradalom előzményeit: gyarmatosítás, világkereskedelem, a 

mezőgazdaság tőkés átalakulása, szabad munkaerő. 
• Ismerje a mezőgazdaság tőkés átalakulásának gazdasági és társadalmi feltételeit; soroljon 

fel néhány mezőgazdasági újítást: vetésforgó, vetőgép, fajtaváltás. 
• Jellemezze az ipari forradalom első szakaszát, elterjedését (szén és vas). 
• Jellemezze az új ipari városok életviszonyait, a munkások munka- és életkörülményeit. 
• Bizonyítsa be, hogy a modern gyár elődje nem a céhes kisüzem, hanem a manufaktúra. 
• Hasonlítsa össze egy középkori városi polgár és egy ipari munkás munka- és 

életviszonyait. 
• Ismertesse az olasz és a német egység létrejöttének folyamatát. 
• Ismerje a munkásmozgalom, munkás- és érdekképviselet korai formáit, céljait, 

eredményeit. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita 
 
 

11.5. A nemzetállamok és az imperializmus kora 
(15 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a nemzetállamok létrehozása mennyiben teremt új konfliktusokat 
Európában.  

 
Előzmények: 

Ipari forradalom. Nacionalizmus. Liberalizmus. 1848-as forradalmak. Az USA létrejötte és 
terjeszkedése. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. Az angol és francia gyarmatbirodalom.; a 
Török Birodalom hanyatlása; nacionalizmus; szocializmus; munkásmozgalom. 

 
Tartalom: 

• Az Észak-Dél konfliktus; a polgárháború és következményei 
• Rabszolgafelszabadítás - társadalmi diszkrimináció; csoportos megbeszélés, illetve vita. 
• Az ipari forradalom második szakasza; új iparágak; gazdasági átrendeződés; új gazdasági 

nagyhatalmak: Németország, USA, Japán. 
• A modern polgári állam működése; új feladatok: oktatás, egészségügy, szociálpolitika; 

összevetés a jelenkori állapotokkal; csoportmunka. 
• Városiasodás és javuló életviszonyok; kiselőadás 
• A XX. század - az új világ képei; filmvetítés, filmelemzés. Új felfedezések a 

tudományban; kísérletek. A művészet újdonságai: szecesszió és avantgarde. 
 

Követelmények: 
• Statisztikai ábrák alapján értékelje az USA részesedését, súlyát a világgazdaságban. 
• Statisztikai ábrák alapján értékelje az USA szerepét az európai kivándorlásban. 
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• Értékelje az indiánok sorsát az USA-ban: a "történelmi jog" szerint; az európai 
kivándorlók szempontjai szerint; a liberális szabadságjogok alapján. Segédanyag: az 
Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. 

• Ismerje fel, hogy a rabszolgák felszabadítása az általános emberi jogok fontos 
korszakhatára. Vázolja, hogy ez az európai országokban/gyarmatokon az USA-hoz képest 
mikor következett be. Ismerje az Emberi Jogok Egyetemes Nyilakozatából a 
rabszolgatartásra vonatkozó részt. 

• Foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a felszabadítással (jogi szabályozással), 
automatikusan egyenjogúvá válnak-e az állampolgárok a társadalomban vagy nem. 
Ismerje a faji megkülönböztetés és a társadalmi diszkrimináció fogalmát; társadalmi 
megjelenési formáit és színtereit. 

• Statisztikai ábrák alapján ismertesse, hogy a gazdasági mutatók alapján milyen 
átrendeződés ment végbe a világgazdaságban 1870-1914 között. 

• Mutassa be a századforduló legfontosabb tudományos felfedezéseit. 
• Fejtse ki, hogy a XIX. században kikristályosodó új állami feladatokat (oktatás, 

egészségügy, szociálpolitika) milyen szolgáltatási színvonalon működtette az állam. 
Vesse össze, hogy ma ki és hogyan működteti ezeket a szférákat. Indokolja meg, hogy 
miért az állam a "gazdája" ezeknek a feladatoknak. 

• Vázolja, hogy a nők szerepe hogyan változott meg a XIX. században; mely okok vezettek 
a feminista mozgalmak kibontakozásához; mit tűztek ki célul ezek a mozgalmak. 

• Vázolja a tömegpárt és a klubpárt közötti alapvető különbségeket. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, forráselemzés, vita, filmelemzés 

 
 
11.6.Gyarmatbirodalmak 
(10 óra) 
 
Célok: 

Megmutatni az ellentmondást a modern, felvilágosult Európa és a gyarmatosítás gyakorlata 
között. A gazdasági pozíciók átrendeződése hogyan vezet háborús összeütközéshez minden 
addiginél magasabb technikai színvonalon. 

 
Előzmények: 

Felfedezések. Gyarmatosítás. Ipari forradalom. 
 

Tartalom: 
• Spanyol és portugál gyarmatbirodalom. 
• Angol-francia-holand gyarmatosítás, gyarmatbirodalmak (1815-1870); 
• A Föld végső felosztása; a század végi gyarmatosítás; a berlini kongresszus a "jogos" 

foglalásról. 
• Nagyhatalmi konfliktusok. 
 

Követelmények: 
• Vesse össze a berlini kongresszus határozatát, illetve a gyarmatosítás intézményét az 

Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatával, illetve a Függetlenségi Nyilatkozattal. 
• Olvassa le a térképről, hogy 1914-ben a különböző európai hatalmak hol rendelkeztek 

gyarmatokkal. 
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• Próbálja megfogalmazni, hogy miért alakulhatott ki a XIX. században az a gondolat, hogy 
a fehér ember felsőbbrendű. Vesse össze ezt a tételt a liberális és a keresztény 
gondolkodással. 

• Mutassa be, hogy a szövetségi rendszerek kialakulása hogyan kapcsolódik a 
gyarmatosítás kérdéséhez. 

 
Módszerek: 

• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, forráselemzés, vita, filmelemzés 
 
 

11.7. A reformkor Magyarországon 
(15 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a széleskörű társadalmi együttműködés és reformszándék az élet minden 
területén sajátos pezsgést, élénkséget teremtett. Kiemelni az "érdekegyesítés" társadalomtörténeti 
jelentőségét. 

Megmutatni 1848-49 nemzetközi hátterének erősítő és korlátokat szabó hatását. 
 

Előzmények: 
Felvilágosodás; A francia forradalom eszméi; Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata; a Szent 

Szövetség; liberalizmus; nacionalizmus; klubpárt; abszolutizmus, rendiség; alkotmányos 
monarchia, 1848-as forradalmak Európában. 

 
Tartalom: 

• A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországon. 
• Az agrárkonjunktúra; nemesség és feudalizmus. 
• A magyar nyelv ügye; nyelvújító mozgalom. 
• Gazdasági válság a napóleoni háborúk után; igény a magyarországi polgárosodás 

előmozdítására. 
• Széchenyi fellépése és programja: MTA; Hitel, Világ, Stádium: polgári földtulajdon, 

törvény előtti egyenlőség, nyilvánosság; gyakorlati alkotások: infrastuktúra: gőzhajó, 
vasút; gőzgép; iparfejlesztés; az arisztokrácia szerepe a reformprogramban; 
együttműködés Béccsel. 

• A jobbágykérdés. 
• A liberális nemesség fellépése (Wesselényi, Deák, Eötvös, Kossuth); középbirtokos 

nemesség; az érdekegyesítés programja. Nemzeti törekvések és modernizáció. „Haza és 
haladás”. 

• A rendi országgyűlések, mint a reformfolyamat fórumai (1832-36; 1840, 1844, 1847-48). 
• Kossuth programja: örökváltság (önkéntes, majd kötelező, állami kárpótlással); 

népképviselet, közteherviselés; Magyarország gazdasági önállósága (Védegylet). 
• Klubpártok: Konzervatív Párt, Ellenzéki Párt. 
• Az 1847-48-as országgyűlés; háttér: az európai forradalmak. 
• Az áprilisi törvények (forráselemzés). 
• A Batthyány-kormány erőfeszítései a forradalom vívmányainak békés megőrzésére. 
• Jellasics támadása; az OHB megalakulása. 
• A szabadságharc eseményei; a trónfosztás. 
• A nemzetiségi kérdés; a nemzetiségi törvény. 
• Az orosz beavatkozás; a szabadságharc bukása. 
• Megtorlás. 
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Követelmények: 
• Gyűjtsön nyelvújítás kori szavakat a könyvtárban. Értékelje a nyelvújítás szerepét a 

modern magyar köznyelv megteremtésében.  
• Részletesen ismerje Széchenyi és Kossuth reformprogramját; azonos és különböző 

vonásaikat. 
• Tudja felsorolni, hogy melyek a reformországgyűlések; nagy vonalakban tudja ezek 

legfontosabb döntéseit. 
• Bizonyítsa be, hogy a reformkor központi problémája a jobbágykérdés volt. 
• Ismerje a reformkori irodalom, színjátszás, művészeti élet jelentős szereplőit. 
• Értelmezze a nemzeti törekvések és a modernizáció ellentmondásos kapcsolatát a 

soknemzetiségű Magyarországon. 
• Értékelje a magyar nemzeti törekvéseket a megismert európai nemzeti mozgalmakhoz 

képest. 
• Bizonyítsa be, hogy az áprilisi törvények felszámolták a feudalizmust és egy polgári 

Magyarországot hoztak létre. 
• Értékelje, hogy az áprilisi törvények mennyiben biztosítják az állampolgárok 

jogegyenlőségét és mennyiben nem. 
• Értékelje, hogy miért jelentős a sajtószabadság és a nyilvánosság elvének deklarálása. 
• Értékelje, hogy mit jelent és miért fontos a felelősség elve a kormány esetében. 
• Értékelje, hogy az áprilisi törvények mennyiben adtak kevesebbet a nemzetiségeknek, 

mint a magyar népességnek. 
• Tudja felsorolni név szerint az első felelős magyar minisztérium tagjait, ismerje a 

miniszterelnök nevét. 
• Indokolja, hogy miért vezetett a forradalom szabadságharchoz. 
• Ismertesse a szabadságharc legfontosabb eseményeit a világosi fegyverletételig. 
• Értékelje a szabadságharc bel- és külpolitikai problémáit, azok súlyát; ismertesse a 

megoldásukra tett erőfeszítéseket. 
• Fejtse ki, hogy miért okozott problémát a nemzetiségi kérdés; ismerje a nemzetiségi 

törvényt. 
• Legyen fogalma a szabadságharc utáni megtorlás nagyságáról; név szerint ismerjen 

néhányat az aradi vértanúk közül. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita 
 
 

11.8. A modern Magyarország születése 
(15 óra) 
 
Célok: 

Megmutatni, hogy a politikai háttér rendeződése hogyan teremt kedvező feltételeket a magyar 
gazdaság polgárosodásához. Melyek a dualizmus-kori fejlődés mai napig érződő következményei. 

 
Előzmények: 

Német és olasz egység; Ausztria pozíciója Európában; nacionalizmus, liberalizmus, 
alkotmányos monarchia. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. 

 
Tartalom: 

• A birodalom újjászervezése 1849 után. 
• A kiegyezés létrejötte. 



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 108

• A kiegyezés tartalma: az uralkodó jogosítványai, a törvényhozás, végrehajtás és 
bíráskodás szabályozása; közös ügyek és minisztériumok; a gazdasági kiegyezés elemei. 

• A magyar gazdaság átalakulása: infrastuktúra: vasút, hajózás, utak, posta, távíró, telefon; 
ipar: állami támogatás, iparfejlesztés, jellegzetes iparágak, koncentráció, éelmiszeripar; 
mezőgazdaság: gépesítés, intenzív mezőgazdaság, szőlőművelés, zöldség-gyümölcs 
kultúrák, állattenyésztés: fajtaváltás, új elvárások, táplálkozási szokások; csoportmunka. 

• A dualizmus kori Magyarország társadalma. 
 

Követelmények: 
• Értékelje a kiegyezést, mint kompromisszumot. 
• Értékelje a Monarchia modern gazdasági integrációs elemeit. 
• Fejtse ki, hogy miért ellentmondásos a dualista rendszer és a soknemzetiségű birodalom; 

statisztikai ábrát használva vesse össze a Monarchia nemzetiségi adatait a két "uralkodó 
nemzet" arányával. 

• Sorolja fel a dualista Magyarország nemzetiségeit; ismerje az egyes csoportok százalékos 
arányát az össznépességen belül; helyezze el őket a térképen. 

• Tanulmányozzon a milenniumi ünnepségekre készült alkotásokat, albumokat, 
kiadványokat, a rendezvényekről készült fotókat. Értékelje ezeket egy magyar, illetve egy 
nemzetiségi állampolgár szemszögéből. 

• Értékelje a dualista kori kormányok gazdaságpolitikáját; mutassa be az 1867-1914 közötti 
gazdasági fejlődést. 

• Tudjon hozzávetőleges adatokat az 1867-1914 közötti be- és kivándorlás mutatóiról; 
irányairól. 

• Fejtse ki, hogy egy modern polgári államban miért szükséges, hogy mindenki legalább 
alapfokú oktatásban részesüljön. 

 
Módszerek: 

• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita, filmelemzés 
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12. évfolyam (középszint) 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 13. évfolyam) 

 
12.1. Az első világháború 
(12 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a gazdasági pozíciók átrendeződése hogyan vezet háborús összeütközéshez 
minden addiginél magasabb technikai színvonalon; az ipari forradalom és a technikai fejlődés senki 
által előre nem sejtett módon „tökéletesíti” a háborút. 

 
Előzmények: 

Ipari forradalom. Nacionalizmus. Az USA létrejötte és terjeszkedése. Az angol és francia 
gyarmatbirodalom.; a Török Birodalom hanyatlása; nacionalizmus; szocializmus; 
munkásmozgalom. 

 
Tartalom: 

• Nagyhatalmi konfliktusok, szövetségi rendszerek; antant és központi hatalmak. 
• Az I. világháború: frontok, események, az antant gyózelme. 
• Az oroszországi forradalmak. 
• A Párizs-környéki békék; a Versailles-i béke; forráselemzés. 
 

Követelmények: 
• Ismerje a szövetségi rendszerek tagjait. 
• Térkép segítségével vázolja az I. világháború legfontosabb frontjait, hadszíntereit 1914-

18 között. 
• Értékelje az USA részvételét a világháborúban. 
• Vázolja az oroszországi forradalmak legfontosabb eseményeit. 
• Térkép segítségével ismertesse a Versailles-i béke rendelkezéseit. 
• Próbálja meg értékelni a Versailles-i békét: egy francia, egy német és egy lengyel 

állampolgár szemével. 
• Az I. világháború és lakóhelyem; I. világháborús emlékmű lakóhelyemen; helytörténeti 

kutatási feladat. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, forráselemzés, vita, filmelemzés 
 
 

12.2. Totalitárius rendszerek és polgári demokráciák 
(25 óra) 
 
Célok: 

Megvilágítani a totalitárius rendszerek és a polgári demokráciák közötti alapvető 
különbségeket. Érzékeltetni, hogy a XX. században az emberek manipulálásának technikailag 
tökéletesített és tömegesen bevethető termékei jelennek meg. A gazdasági válság destabilizáló 
hatása. A tömeg: az egyén és a közösség új viszonya. 

Érzékeltetni a polgári demokratikus rendszer sikertelenségének külső hátterét. Megmutatni, 
hogy a "történelmi Magyarország" ábrándja hogyan akadályozta meg a két világháború közötti 
Magyarország modernizálását, demokratikus reformját. Hogyan vezetett a revíziós külpolitika a 
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feltétel nélküli német szövetséghez. Érzékeltetni, hogy modern technikai háttérrel és erővel képtelen 
elméletek is valóságossá válhatnak. 

 
Előzmények: 

A Versailles-i béke. Német-francia szembenállás. Kommunista veszély; világforradalom, 
proletárdiktatúra. Forradalmak Oroszországban. Az USA részvétele az első világháborúban; 
háborús kölcsönök. Wilson-pontok. Az USA és Európa. 

A Monarchia az I. világháborúban; a nemzetiségi kérdés a Monarchiában és Magyarországon; 
a Monarchia külpolitikai támogatottsága Európában; nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus; 
Wilson-pontok; népek önrendelkezése; proletárdiktatúra. 

 
Tartalom: 

• Polgári demokratikus forradalom Magyarországon. 
• A Tanácsköztársaság intézkedései, honvédő háborúja és bukása. 
• Az ellenforradalom hatalomra kerülése. 
• Az ellenforradalom konszolidációja; a trianoni béke; a Bethlen-korszak. 
• "Modern" idők: a húszas, harmincas évek újdonságai: divat, sport, rádió, szórakozás, tánc, 

mozi, nyaralás stb. A szabadidő eltöltésének új formái. 
• Fasiszta diktatúra Olaszországban. 
• A világgazdasági válság. 
• A világválság magyarországi hatása. 
• A New Deal; Franklin Delano Roosevelt reformprogramja; a jóléti állam, a modern 

fogyasztói társadalom gyökerei.  A társadalmi igazságosság érvényesítésénekj lehetséges 
formái. 

• A nemzetiszocializmus sikerei Németországban; a náci ideológia; egypártrendszer; a 
totális állam kiépítésének állomásai és eszközei; a Führer. Az antiszemitizmus gyökerei. 

• A revíziós külpolitika; olasz-német orientáció és jobbratolódás; a revízió első lépései. 
• Gazdaság és társadalom a Horthy-korszakban Magyarországon. 
• Életképek a két világháború közötti Magyarországról; csoportmunka. 
• A sztálini Szovjetunió; a kötött gazdaság tervutasításos formája; ötéves tervek; erőltetett 

iparosítás; a mezőgazdaság kollektivizálása; a koncepciós perek funkciója és hatása. 
 

Követelmények: 
• Bizonyítsa be, hogy az őszirózsás forradalom polgári demokratikus forradalom volt. 
• Értékelje, hogy miért jutott válságba a polgári demokratikus rendszer. 
• Elemezze, hogy a "Mindenkihez" c. kiáltvány tartalmát mennyiben a magyar helyzet és 

mennyiben a szovjet-orosz minta befolyásolta. 
• Mutassa meg a térképen a trianoni béke területi hatását. Sorolja fel, hogy az egyes 

utódállamokba hány volt magyar állampolgár került és közülük hányan voltak magyar 
nemzetiségűek. 

• Ismertesse a Bethlen-konszolidáció eredményeit. 
• Sorolja fel a húszas-harmincas évek életformájának "modern" vonásait. 
• Statisztikai adatok alapján állapítsa meg, hogy a nagy világválság idején hogyan alakult a 

termelés; milyen arányú volt a munkanélküliség az egyes országokban. 
• Ismerje a mai magyar munkanélküliség arányát; vesse össze a nagy világválság idején 

tapasztalható magyar, amerikai és német arányokkal. 
• Értékelje a New Deal szociális és munkajogi rendelkezéseit. 
• Értékelje az osztályharc fogalmát. 
• Határozza meg, hogy a polgári demokráciában az állampolgároknak milyen lehetőségei, 

fórumai vannak a kormányzat befolyásolására. 
• Találjon kapcsolatot a gazdasági válság és a társadalmi feszültségek kiéleződése között. 
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• Fejtse ki, hogyan függ össze a Versailles-i békeszerződés, a világgazdasági válság és az 
NSDAP népszerűségének növekedése. 

• Értelmezze a fajelmélet fogalmát. 
• Értelmezze az élettér fogalmát, illetve annak külpolitikai vonzatát. Nevezze meg az 

esetlegesen veszélyeztetett országokat. 
• Értelmezze az "ellenségkép" fogalmát. Ismerje annak szociálpszichológiai funkcióját. 

Említsen jelenkori konfliktusokat, ahol az "ellenségkép" politikai manipulációként 
működik. 

• Fejtse ki, hogy mi a különbség az "alattvaló" és az "állampolgár" között. 
• Indokolja, hogy a német társadalom többsége miért támogatta Hitler törekvéseit (nemzeti, 

egzisztenciális, anyagi, stb.). 
• Ismertesse, hogy Németország 1933-39 között mikor és milyen módon szegte meg a 

Versailles-i békeszerződést. 
• Magyarázza meg a diktatórikus, a fasiszta és a nemzetiszocialista (náci) szavak jelentését, 

fokozati különbségeit. 
• Ismerje a szocialista gazdaságpolitika általános elveit: tervgazdálkodás, erőltetett 

iparosítás, a mezőgazdaság kollektivizálása, munkaversenyek. 
• Indokolja, hogy a szocialista modell miért kívánja meg a mezőgazdaság kollektivizálását. 
• Próbálja megindokolni, hogy a tervutasításos gazdaság miért nem képes rugalmasan 

kielégíteni a piaci igényeket. 
• Vázolja, hogy miért a film a legnépszerűbb propagandaeszköz a harmincas években. 

Vesse össze ezt a médiák mai szerepével, lehetőségeivel. 
• Jellemezze a harmincas évekbeli filmes propaganda látványos elemeit: kép és zene; 

mozgalmasság; a tömeg szerepeltetése; szimbólumok; az erő kifejeződése; a Vezér arcai, 
stb. 

• Értékelje a propagandaanyag alapján a hitleri és sztálini mítoszt. 
• Vázolja, hogy milyen rokonság tapasztalható a náci és a sztálini modell között 

(totalitárius rendszerek). 
• Vázolja a náci és a sztálini modell különbségeit (célok, értékrend, ellenségkép, eszközök, 

propaganda stb.). 
• Hasonlítsa össze a polgári demokratikus és a totalitárius rendszerek működését: a 

hatalommegosztás; a hatalmi ágak működése; az egyéni és kollektív szabadságjogok; a 
munkavállalói érdekvédelem tekintetében. 

• Ismerje a két világháború közötti Magyarország társadalmi rétegeit, azok 
életkörülményeit. 

• Életlehetőségek, életviszonyok lakóhelyemen a két világháború között; helytörténeti 
kutatási feladat. 

• Vázolja a német orientáció hátterét; kialakulását és egyes lépéseit a II. világháború 
kitöréséig. 

 
Módszerek: 

• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita, filmelemzés 
 
 

12.3. A második világháború 
(14 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy modern technikai háttérrel és erővel képtelen elméletek is valóságossá 
válhatnak. Megmutatni, hogy a tudomány és a modern kor vívmányai mennyiben okozói és segítői 
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mindannak, ami történt. Hogyan válik a betegségeket, éhséget, természeti csapásokat legyőző XX. 
századi ember egy sokkal szélsőségesebb kiszolgáltatottság foglyává. 

 
Előzmények: 

A Versailles-i béke. Német-francia szembenállás. A Szovjetunió létrejötte. A gazdasági 
világválság. A náci Németország. Revíziós külpolitika Magyarországon. 

 
Tartalom: 

• A náci Németország terjeszkedése; az Anschluss és Csehszlovákia feldarabolása; a 
szovjet-német megnemtámadási szerződés. 

• Lengyelország lerohanása; Lengyelország felosztása; a Szovjetunió terjeszkedése: 
Lengyelország, a Baltikum, a szovjet-finn háború. 

• Németország sikerei Nyugat-Európában: Dánia, Norvégia, Belgium, Hollandia, 
Luxemburg; a francia kapituláció: megszállás és Vichy-Franciaország. 

• Anglia egyedül; a légicsata. 
• A Szovjetunió elleni hadjárat; az antifasiszta koalíció létrejötte; Moszkva és Sztálingrád; 

Magyarország részvétele a tengely oldalán; a revíziós külpolitika sikerei. 
• Az USA belépése a háborúba; az ázsiai hadszíntér. 
• A náci birodalom új rendje Európában; kényszermunka és zsidótörvények; a cigányság 

üldözése; a Wannsee-i konferencia; koncentrációs és megsemmisítő táborok; a "végső 
megoldás"; forráselemzés. 

• Szervezett és civil ellenállás. Közellátás, életviszonyok a háború első éveiben Európában. 
• Magyarországi zsidótörvények; forráselemzés. A Kállay-kormány kísérlete a háború 

befejezésére. Háborúellenes mozgalmak Magyarországon. 
• Teherán; az első csúcstalálkozó. 
• Az olaszországi partraszállás; Mussolini bukása; a salói köztársaság; az olasz ellenállási 

mozgalom. 
• Magyarország német megszállása; a magyarországi holocaust. 
• D-day; a szövetségesek partraszállása Normandiában; a szovjet hadsereg előnyomulása; 

Horthy kiugrási kísérlete; nyilas diktatúra Magyarországon; a magyarországi szovjet 
hadműveletek; a jaltai konferencia; Roosevelt halála; Berlin eleste; az európai háború 
vége. 

• Háború Ázsiában; Potsdam; az atomkísérletek; az atombomba bevetése Japánban; a II. 
világháború vége. 

• A háború utáni rendezés terve; megszálló hatalmak, megszállási övezetek, zónák. 
Németország rendezési terve. ùj határok, békekötések. A lengyel kérdés. A kollektív 
bûnösség elve: a német nemzetiségűek kitelepítése. 

• Az ENSZ megalakítása és szervezete. 
• Lakóhelyem és a II. világháború. 
 

Követelmények: 
• Ismerje a világháború legfontosabb eseményeit, hadszíntereit, frontjait, fordulópontjait. 
• Ismerje a tengely, illetve a szövetségesek oldalán harcoló hatalmakat. 
• Vázolja a szövetségesek csúcstalálkozóin született döntéseket. 
• Ismerje a csúcstalálkozókon résztvevő politikusok nevét, tisztségét. 
• Ismerje a háború alatti fontosabb magyar kormányfőket, (Teleki Pál, Bárdossy László, 

Kállay Miklós, Sztójay Döme, Szálasi Ferenc) a német szövetséghez való viszonyukat. 
• Vázolja, hogy a revíziós külpolitika hogyan vezetett a magyar világháborús részvételhez. 
• Lakóhelyem a II. világháború idején; helytörténeti kutatási feladat. Mennyiben érintették 

a hadiesemények a települést; hányan estek el a fronton a lakosok közül; voltak-e civil 
áldozatai a háborúnak. Voltak-e áldozatai a zsidó, illetve a cigány holocaustnak. 
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• Ismerje a "háborús bűnös" kategória jogi tartalmát. Legyen tisztában azzal, hogy 
napjainkban kik ellen, milyen elkövetett bűnök alapján folyik effajta eljárás. 

• Találjon összefüggést a technikai-tudományos háttér, a bürokratikus közigazgatás és a 
tömeges deportálások lebonyolítása között. 

• Vesse össze a magyarországi zsidótörvényeket az Egyetemes Emberi Jogok 
Nyilatkozatával. Állapítsa meg, hogy a zsidótörvények mely alapvető emberi jogokat 
sértenek. 

• Ismerje az ENSZ székhelyét; a szervezet megalakításának körülményeit; legyen tisztában 
az ENSZ szerkezetével: a Közgyűlés és a Biztonsági Tanács szerepével, döntési 
mechanizmusával. 

 
Módszerek: 

• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita, filmelemzés 
 

 
12.4. A megosztott világ 
(25 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a II. világháború után az Európa centrikus világkép végképp leáldozott. A 
két szuperhatalom elkülönülése hogyan teremt végletesen megosztott világot egy olyan korban, 
amikor a technikai fejlődés jóvoltából az ember a világűrbe hatol. Melyek azok az összeütközési 
pontok, melyek egy új világháború veszélyét hordozzák. Megmutatni, hogy a szocialista 
világrendszer hogyan próbál vonzó alternatívát nyújtani a tőkés világgal szemben. Végigkísérni, 
hogy a XX. században hogyan válnak önállóvá a volt gyarmatok. Megmutatni, hogy a 
felszabadulást milyen nehézségek, konfliktusok kísérik; a fejlett ipari országok milyen eszközökkel 
segíthetnek az egyenlőtlen fejlődés okozta hátrányok leküzdésében. Érzékeltetni az Észak-Dél 
konfliktus mibenlétét; a harmadik világ általános problémáit. A kétpólusú világrendszer hogyan 
befolyásolja az egyes régiók önállósági törekvéseit. 

 
Előzmények: 

A szövetségesek háború alatti együttműködése. Megszállási zónák, érdekszférák a háború 
után. A sztálinista modell elemei. Az ENSZ megalakítása. Közép-kelet-európai kisállamok és 
konfliktusaik. A gyarmatosítás. Gyarmatbirodalmak. Függetlenségi mozgalmak az I. világháború 
előtt. A "fehér ember" és az exportált európai értékrend az őslakosok, bennszülöttek szemében. 

 
Tartalom: 

• A kétközpontú világrend kialakulása és a hidegháború kezdete; 1947. 
• Marshall-terv: európai segélyezési program: európai integrációs terv amerikai 

ellenőrzéssel. 
• A NATO megalakítása. 
• A szovjet hatalmi tömb kialakítása 1947-49 között; a KGST; a sztálinista modell elemei. 
• A német kérdés; a két német állam létrejötte. 
• A gyarmati felszabadító mozgalmak. 
• A hidegháború általános jellemvonásai. 
• Sztálin halála; a  hruscsovi nyitás meghatározó elemei; korlátozott párbeszéd a 

konfliktusok feloldására; (USA-SZU  közeledés; osztrák államszerződés 1955; SZU-
jugoszláv rendeződő kapcsolatok; a német kérdés; a kubai válság). 

• Problémák a szocialista blokkon belül: 1953. NDK; 1956.  Lengyelország; 1956.  
Magyarország. 

• A nyugat-európai integráció folyamata. 
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• A szocialista integráció anyagi-technikai háttere. KGST. Extenzív iparfejlesztés és 
dezintegráció. 

• A két szuperhatalom gazdasági versenye: fegyverkezés, űrkutatás. 
• A brezsnyevi "pangás" időszaka; az "enyhülés" tartalma; a csehszlovák reformmozgalom 

és a Varsói Szerződés intervenciója. 
 

Követelmények: 
• Vázolja a hidegháború és az enyhülés folyamatának meghatározó eseményeit 1945-1975 

között. 
• Említsen nemzetközi konfliktusokat, melyek az újabb világháború veszélyét vetették fel 

1947-1975 között. 
• Vázolja Németország kettéosztásának folyamatát. 
• Vázolja a gyarmati felszabadító mozgalmak nagy hullámait. Mutassa meg a térképen és 

nevezze meg a létrejövő független államokat. Próbálja meg kideríteni a kialakuló határok 
és új államnevek eredetét. 

• Ismerje a sztálinista modell kialakításának legfontosabb gazdasági-politikai elemeit. 
• Ismerje a Varsói Szerződés tagjait; tudja, hogy a szövetség mettől meddig létezett. 
• Ismerje a faji megkülönböztetés fogalmát; a mindennapi életben való megjelenését. 
• Vitassák meg, hogy a törvényes szabályozás és szankcionálás automatikusan felszámolja-

e a rasszizmust, illetve diszkriminációt vagy nem. 
• Legyen tisztában a pozitív diszkrimináció fogalmával; annak fontosságával a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtésében.  
• Legyen tisztában az Észak-Dél effektus tartalmával; mai megjelenésével. 
• Értékelje a fegyverkezési és az űrkutatási versenyt 1945-1975 között. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, vita, forráselemzés, filmelemzés 
 
 

12.5. Magyarország a szovjet hatalmi tömbben 
(24 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a kelet-nyugat elhatárolódás milyen feltételrendszert hozott létre 
Magyarország számára. Milyen átalakulásokat hozott Magyarországon a sztálinista modell 
bevezetése. Az 1956-os forradalom miben kényszerített ki változásokat; a kádári rendszer 
mennyiben teremtett sajátos típust a szocialista rendszeren belül. A magyarországi rendszerváltás 
nemzetközi és hazai háttere. A szocialista gazdaságpolitika miért vezetett eladósodáshoz; 
mennyiben határozza ez meg a rendszerváltás utáni Magyarország lehetőségeit. 

 
Előzmények: 

A II. világháború. Kelet-Közép-Európa a szovjet érdekszférában. A kétpólusú világrendszer 
kialakulása. Totalitárius rendszerek. A szocialista világrendszer. A szovjet modell bevezetése a 
szocialista blokkban. A szocialista integráció problémái; a gazdasági összeomlás. A Szovjetunió 
felbomlása; rendszerváltás a szocialista országokban. 

 
Tartalom: 

• A koalíciós korszak Magyaroraszágon 
• A fordulat éve; 1948. 
• A sztálinista diktatúra 1949-1953. 
• Nagy Imre miniszterelnöksége és reformprogramja; a Nagy Imre féle irányzat veresége. 
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• Az 1956-os forradalom és szabadságharc; forráselemzés: 1956 sajtója. 
• A szovjet beavatkozás; megtorlás és konszolidáció; a "szocializmus alapjainak lerakása" 

Magyarországon. 
• A hatvanas évek; a felnövekvő új nemzedék értékrendje. A "fogyasztói társadalom" 

magyarországi megjelenése. 
• Az új gazdasági mechanizmus kísérlete. 
• Életforma és életszínvonal a hetvenes-nyolcvanas években. 
• Eladósodás; gazdasági és társadalmi válságtünetek. 
• A rendszerváltás körülményei; az 1990-es választások. 
 

Követelmények: 
• Helytörténeti kutatási feladat: okozott-e számottevő anyagi károkat a háború. Éltek-e 

német nemzetiségű állampolgárok a településen a háború előtt; ha igen, voltak-e 
kitelepítések a háború után; ha igen, a német nemzetiséget milyen arányban érintette ez. 
Volt-e egyéb etnikai jellegű változás a település életében a háború után. 

• Vázolja, hogy 1945 után hogyan gyorsul fel a társadalmi mobilizáció Magyarországon; 
milyen társadalmi rétegeket és hogyan érint ez. 

• Készítsen családtörténeti kutatómunkát. Értékelje, hogy az 1945 utáni negyven év 
gazdasági-társadalmi-politikai változásai hogyan jelennek meg nagyszülei, illetve szülei 
életében. 

• Ismerje a négy legjelentősebb koalíciós párt nevét. 
• Értékelje a földosztás jelentőségét. 
• Ismerje a forint bevezetésének időpontját. 
• Indokolja meg, hogy miért 1948 a fordulat éve. 
• Vesse össze a Rákosi-féle személyi kultusz kellékeit a megismert totalitárius rendszerek 

propagandájával. 
• Vázolja a szocialista értékrendet az 1945-1990 közötti korszak mozgalmi dalainak 

szövegét elemezve. 
• Ismerje az 1956-os forradalom céljait, eseményeit. 
• Értékelje 1956 nemzetközi jelentőségét. Segédanyag: források a korabeli sajtóból, illetve 

dokumentumfilm-részletek. 
• Értékelje, hogy 1945-1990 között a magyar állampolgárok mennyiben rendelkeztek az 

Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatában megfogalmazott jogokkal. 
• Ismerje az 1945-90 közötti korszakot meghatározó politikusok nevét. 
• Ismerje a "kulák" szó jelentését, diszkriminatív tartalmát. 
• Értékelje a "háztáji" földek szerepét a magyar élelmiszer ellátásban. 
• Értékelje, hogyan változott meg a családi munkamegosztás a nők tömeges munkába 

állásával. 
• Rendezzenek vitát arról, hogy melyik az optimális családi munkamegosztás. 
• Rendezzenek vitát arról, hogy a népesség növekedése mennyiben függvénye az 

életszínvonalnak. 
• Sorolja fel, hogy a kétkeresős családmodell milyen intézményes-szolgáltató-technikai 

háttér esetén megnyugtató. Értékelje, hogy ez ma Magyarországon, illetve a saját 
településén mennyiben adott. 

• Statisztikai adatok alapján (egy főre jutó fogyasztás, illetve tartós fogyasztási cikkek) 
értékelje a korszakban az életszínvonal növekedését. 

• Értékelje, hogy a szocialista iparosítás hogyan hatott a településszerkezetre; ismerje a 
szocialista városépítészet stilisztikai és funkcionális elemeit. 

• Soroljon fel olyan városokat, melyek a szocialista iparosítás korszakában épültek vagy 
akkor növekedtek jelentős városokká. 
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• Vitatkozzanak róla, hogy a "lakótelep" mennyiben kényelmes és otthonos élettér. 
Segédanyag: egy lakótelepi életformát ideálisnak megjelenítő filmrészlet a hatvanas 
évekből. 

• Említsen példákat, hogy a szocialista iparosítás milyen környezeti károkat okozott. 
• A szocialista országok eladósodását ábrázoló statisztikai ábra segítségével vitassák meg, 

hogy Magyarországon a rendszer fenntartásából szükségképpen következett-e az 
eladósodás. 

• Ismerje a magyarországi rendszerváltás körülményeit. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, vita, forráselemzés, filmelemzés 
 
 

12.6. Európa helye a világban 
(8 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a tudományos-technikai fejlődés hogyan hidalja át a távolságokat; a 
világgazdaságban hogyan változik meg Európa, illetve az európai nagyhatalmak pozíciója. Melyek 
az integráció racionális elemei, s mely konfliktusok akadályozzák létrejöttét. A megosztott világ 
hogyan szakítja ketté Európát; a tőkés és szocialista integráció milyen háttérrel, célok jegyében és 
sikerrel működött. Megmutatni a szocialista integráció sikertelenségének okait; a kelet-közép-
európai térség iparosodásának és gazdasági teljesítőképességének alakulását. Érzékeltetni, hogy 
milyen változást hoz a keleti blokk és a Szovjetunió felbomlása a térségben; mennyiben van esély 
egy széleskörű európai integráció kiépülésére a közeljövőben. 

 
Előzmények: 

Az ipari forradalmak és a világkereskedelem. Az USA gazdasági fejlődése, pozícióinak 
megváltozása a XX. század első felében. A világgazdasági válság. A Szovjetunió és a szocialista 
világrendszer Európában a II. világháború után. A gyarmatbirodalmak felbomlása. A hidegháború; 
a tőkés és szocialista blokk szembenállása. A szocialista modell gazdasági elemei. 

 
Tartalom: 

• Az olajválság gazdasági hatása a keleti, illetve nyugati világban. 
• A kelet-nyugat cserearányromlás. A szocialista országok eladósodása. 
• A Gorbacsov-korszak; a Szovjetunió felbomlása. 
• Rendszerváltás Közép-Kelet-Európában. A nemzeti konfliktusok megerősödése. 
• A gazdasági szerkezetváltás és privatizáció nehézségei a volt szocialista országokban. 

Szociális feszültségek; munkanélküliség. A gazdasági teljesítőképesség visszaesése. 
• Az EU tagállamai. A Maastricht-kritériumok; az ECU és az euro. A közösség belső 

feszültségei és a bővítés problémái. Az EU és Közép-Kelet-Európa. 
• A Magyar Köztársaság külpolitikája és külkapcsolatai. 
 

Követelmények: 
• Értékelje, hogy a kelet-nyugat cserekapcsolatok miért váltak a keleti blokk országai 

számára kedvezőtlenebbekké az olajválság után. 
• Ismerje az SZKP főtitkárait 1945-1991 között. 
• Indokolja meg, hogy véleménye szerint milyen okok vezettek a kommunista diktatúrák 

bukásához. 
• Térkép segítségével igazolja, hogy a keleti blokk felbomlása polarizálta a közép-kelet-

európai térséget. 
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• Térképről olvassa le, hogy mely független államok léteznek a volt Szovjetunió területén. 
• Vázolja, hogy mely európai országok alkotják az EU-t. 
• Készítsen vázlatot néhány európai integrációs szervezet fő feladatairól. 
• Magyarázza meg, hogy mit jelent a "fogyasztói társadalom", illetve a "jóléti állam" 

fogalma. Értékelje ennek gazdasági-társadalmi hátterét. 
• Vitassák meg a polgári demokrácia, a jóléti társadalom és a piacgazdaság 

összefüggésének tartalmát. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, vita, forráselemzés, filmelemzés, szerepjáték 
 
 

12.7. Érettségi felkészülés 
(20 óra) 
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11. évfolyam (emelt szint) 
(nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 13. évfolyam) 

 
11.1. Habsburg ellenes függetlenségi mozgalmak Magyarországon 
(15 óra) 
 
Célok: 

Összefüggést találni a kortárs egyetemes történeti korszak és a magyar történelem eseményei 
között; kivetítve az 1526-os vereség és a törökellenes harc európai jelentőségét és magyar vonzatait, 
lehetőségeit. Érzékeltetni az európai eszmeáramlatok közvetlen hatását a magyar szellemi életre és 
politikai törekvésekre (reneszánsz és humanizmus, reformáció és ellenreformáció, vallásháborúk). 

 
Előzmények: 

Európa politikai megosztottsága a XVI. század elején; a török terjeszkedés sikerei; reformáció 
és ellenreformáció, a harmincéves háború; a Habsburg birodalom helyzete Európában; a Török 
Birodalom hanyatlása a XVII. századtól; a barokk. Magyarország három részre szakadása. 

 
Tartalom: 

• Az Erdélyi Fejedelemség: létrejötte, kiterjedése; népei és vallásai. 
• Erdély szerepe a Habsburg-ellenes rendi küzdelmekben (Bocskai, Bethlen) 
• Erdély aranykora Bethlen Gábor fejedelemsége idején; a harmincéves háború. 
• A hanyatlás kora Erdélyben: Rákócziak, Apafi Mihály. 
• Zrínyi Miklós programja az ország egyesítésére; forráselemzés. 
 

Követelmények: 
• Kísérjék végig saját településük hovatartozását, sorsát 1541-1699 között; helytörténeti 

kutatási feladat. 
• Sorolják fel a XVI. századi reneszánsz kultúra néhány jelentős magyarországi emlékét. 
• Értékeljék Fráter György szerepét az önálló Erdély megteremtésében. 
• Ismerje az Erdélyi Fejedelemség kiterjedését, népeit, azok kiváltságait, vallásukat. 
• Sorolja fel a három "nemzetet" és a négy "bevett" vallást. 
• Értelmezze a "három nemzet" fogalmát. 
• Értékelje az erdélyi románság helyzetét, életformáját a feudalizmusban; minősítse a 

görögkeleti vallás helyzetét a "bevett" vallásokhoz képest. 
• Vázolja a magyar rendek, illetve a Habsburg uralkodók konfliktusainak, egyet nem 

értésének hátterét. 
• Értékelje Erdély szerepét a Habsburg-ellenes rendi küzdelmekben. 
• Értékelje Bethlen Gábor fejedelemségét; tekintetbe véve az ország egyesítése, a gazdasági 

fejlődés, a reformáció sikere, a kultúra fejlesztése terén tett erőfeszítéseit. Értékelje, hogy 
az uralkodó államigazgatási módszerei, eszközei mennyiben "felvilágosultak". 

• Vázolja, hogy a Habsburg uralkodókkal szemben miért fogalmazódik meg a "nemzeti" 
király igénye. Értelmezze utóbbi jelentését, tartalmát. 

• Bizonyítsa be, hogy az újraegyesítés központi szerepet játszik a korszak jelentős 
politikusainak gondolkozásában. 

• Értékelje Zrínyi Miklós pályafutását: katonai, politikai, irodalmi működését. 
• Térképről mutassa be Zrínyi törökellenes harcait. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, forráselemzés, vita 
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11.2. A polgári átalakulás kora 
(30 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy az Egyesült Államok megalakulása mennyiben kiindulópontja egy 
nagyhatalom létrejöttének. Mennyiben “modern” a polgári gazdaság és társadalom. Tudatosítani a 
nemesi és etnikai nemzetfogalom különbségeit. 

 
Előzmények: 

 Az angol gyarmatosítás. A francia abszolutizmus. A felvilágosodás. Az alkotmányos 
monarchia. A felvilágosult abszolutizmus. Eredeti tőkefelhalmozás. 

 
Tartalom: 

• Az amerikai függetlenségi háború; (francia támogatás). 
• A Függetlenségi Nyilatkozat; forráselemzés. 
• Az USA államszervezete; kelet-nyugati terjeszkedés. 
• A francia abszolutizmus válsága XVI. Lajos uralkodása idején. 
• A francia forradalom legfontosabb eseményei: az alkotmányos monarchia, a girondista 

köztársaság, a jakobinus diktatúra. 
• XVI. Lajos ítélete; csoportos vita; 
• Életképek a francia forradalomból: naptár, ünnepek; házasság, család; a háború 

forradalma; a forradalmi hadsereg; oktatási reformok; csoportmunka. 
• A francia minta szerinti Európa; Napóleon sikerei és bukása; kiselőadások. 
• A bécsi kongresszus, a Szent Szövetség; Oroszország az európai nagyhatalmak között. 
• Liberalizmus és nacionalizmus. 
• Forradalmak 1848-49-ben Európában. 
 

Követelmények: 
• Hasonlítsa össze a rendi, az abszolút és az alkotmányos monarchiát abból a szempontból, 

hogy a társadalom tagjai milyen arányban és milyen mértékben képesek és jogosultak 
kontrollálni a kormányzatot. 

• Értékelje, hogy a francia forradalom egyes szakaszaiban (alkotmányos monarchia, 
girondista köztársaság, illetve jakobinus diktatúra) mennyiben érvényesültek az Emberi és 
Polgári Jogok Nyilatkozatában megfogalmazott elvek. 

• Értelmezze a „forradalom” kifejezés tartalmát. 
• Értékelje, hogy az 1791-es alkotmány mennyiben valósítja meg az állampolgárok 

jogegyenlőségét és mennyiben nem. 
• Értékelje a király alakját: mint magánembert, illetve mint politikust. 
• Próbálja meg a mai jogrend szerint értelmezni XVI. Lajos tetteit és a kiszabható büntetést. 
• Értékelje a francia forradalom hadseregreformjait. 
• Kísérje végig Napóleon pályafutását. 
• Sorolja fel a XIX. század nagyhatalmait; tudja megmutatni őket és fővárosaikat a 

térképen. 
• Értékelje a modern nemzet fogalmát. Vesse össze a feudális nemes nemzet fogalmával. 
• Jellemezze a nacionalizmus kulturális és politikai megnyilvánulásait. 
• Értékelje a nacionalizmus pozitív és negatív vonásait. Próbálja meg ezt összevetni a 

nacionalizmus jelenkori megnyilvánulásaival. 
• Értékelje a liberalizmust, mint ideológiát az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában 

megfogalmazottak segítségével. Értelmezze, hogyan nyilvánul meg a liberalizmus a 
gazdaságban, a társadalomban, a politikai életben és a személyiségi jogokat illetően. 
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• Mutassa meg a térképen az 1848-49-es forradalmak központjait; értékelje a legfontosabb 
(olasz, francia, német) forradalmak céljait és eredményeit. 

 
Módszerek: 

• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita 
 
 

11.3. Magyarország a Habsburg birodalomban 
(20 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy az ország egyesítése után milyen új problémákat vet fel a birodalmi 
hovatartozás. Mennyiben európai ez a birodalmi modell. Milyen lehetőségeket ad Magyarország 
számára, hogy egy európai nagyhatalom része. 

 
Előzmények: 

Az ország három részre szakadása. Rendiség; a nemesi vármegye; a megyei önkormányzat. 
Abszolutizmus, felvilágosult abszolutizmus, a hatalmi ágak. A jobbágyok helyzete 
Magyarországon. A reformáció Magyarországon. 

 
Tartalom: 

• A török kiűzése, az ország újraegyesítése. 
• Magyarország beillesztése a birodalomba - konfliktusok; a Rákóczi szabadságharc 

előzményei (a különböző társadalmi csoportok sérelmei). 
• A Rákóczi szabadságharc sikerei és bukása. 
• A szatmári béke. 
• A hatalmi ágak működése a szatmári béke után; "munkamegosztás" a nemesi 

önkormányzat és a központi kormányzat között. 
• Magyarország újjászervezése; Erdély és a határőrvidékek külön státusza. 
• A visszafoglalt területek újranépesítése; ennek formái. 
• Magyarország új nemzetiségi viszonyai. 
• Mária Terézia; a felvilágosult abszolutizmus uralkodóeszménye. 
• A Habsburg birodalmi gazdaságpolitika; Magyarország helye a munkamegosztásban; a 

kettős vámhatár, mint konfliktusforrás. 
• Urbárium (jelentősége); Ratio Educationis. 
• II. József, a legvitatottabb Habsburg (türelmi rendelet, birodalmi koncepció, német 

nyelv). 
 

Követelmények: 
• Vegye számba, hogy a Habsburg kormányzat intézkedései milyen jogokat sértettek, 

milyen sérelmeket okoztak: rendi, "nemzeti", személyiségi, egzisztenciális. 
• Bizonyítsa be, hogy a Rákóczi szabadságharc átlépte a rendi-nemesi társadalmi 

korlátokat. Értékelje, hogy mennyiben nevezhető "nemzeti" összefogásnak és mennyiben 
nem. 

• Értékelje, hogy milyen bel- és külpolitikai tényezők okozták a szabadságharc bukását. 
• Bizonyítsa be, hogy a szatmári béke kompromisszumot jelentett mind a nemesség, mind 

az uralkodó részéről. 
• Értékelje Rákóczi személyes véleményét a szatmári békével kapcsolatban és a vállalt 

emigrációt: egyrészt a magánember, másrészt a politikus szemszögéből 
• Értékelje az abszolutizmus "logikája" alapján a szatmári békét. 
• Tudjon különbséget tenni törvény és rendelet között. 
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• Fejtse ki, hogy a munkaerőhiány hogyan befolyásolta a jobbágyok sorsát. 
• Vázolja, hogyan alakult át Magyarország nemzetiségi térképe a XVIII. században. Sorolja 

fel a legfontosabb nemzetiségeket és helyezze el őket a térképen. 
• Értékelje a Habsburg gazdaságpolitikát: az uralkodó, az örökös tartományok és 

Magyarország szempontjából. 
• Értelmezze II. József ellentmondásos személyiségét. 
• Értelmezze, hogy Magyarország mely régiói élték át a legnagyobb változásokat az ország 

újraegyesítése után. Az általános magyarországi képbe próbálja meg elhelyezni saját 
települése történetét: változott-e a lakosság száma, vallása, etnikai összetétele, gazdasági 
profilja stb. 

 
Módszerek: 

• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita 
 
 

11.4. Az ipari forradalom 
(20 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy az ipari forradalom a modern ipari társadalom kezdete. Mely társadalmi 
rétegek és csoportok a kárvallottjai az ipari forradalom gazdasági csodájának. 

 
Előzmények: 

 Felfedezések, gyarmatosítás. Az eredezi tőkefelhalmozódás. A mezőgazdaság tőkés 
átalakulása.. A világkereskedelem. Az alkotmányos monarchia. 

 
Tartalom: 

• A mezőgazdaság tőkés átalakulása Nagy-Britanniában és Hollandiában. 
• Az ipari forradalom első szakasza; szén és vas; Nagy-Britannia, majd Nyugat-Európa. 
• Az iparvárosok; a megváltozott természeti-társadalmi környezet: gyár, vasút, nagyváros, 

munkásosztály és munkásmozgalom; csoportmunka. 
• A “világ műhelye” - Nagy-Britannia 
• Az olasz és német egység létrejötte. 
• Az ipari forradalom második szakasza. Új eljárások és iparágak 
 

Követelmények: 
• Vázolja az ipari forradalom előzményeit: gyarmatosítás, világkereskedelem, a 

mezőgazdaság tőkés átalakulása, szabad munkaerő. 
• Ismerje a mezőgazdaság tőkés átalakulásának gazdasági és társadalmi feltételeit; soroljon 

fel néhány mezőgazdasági újítást: vetésforgó, vetőgép, fajtaváltás. 
• Jellemezze az ipari forradalom első szakaszát, elterjedését (szén és vas). 
• Jellemezze az új ipari városok életviszonyait, a munkások munka- és életkörülményeit. 
• Bizonyítsa be, hogy a modern gyár elődje nem a céhes kisüzem, hanem a manufaktúra. 
• Hasonlítsa össze egy középkori városi polgár és egy ipari munkás munka- és 

életviszonyait. 
• Ismertesse az olasz és a német egység létrejöttének folyamatát. 
• Ismerje a munkásmozgalom, munkás- és érdekképviselet korai formáit, céljait, 

eredményeit. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita 
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11.5. A nemzetállamok és az imperializmus kora 
(25 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a nemzetállamok létrehozása mennyiben teremt új konfliktusokat 
Európában.  

 
Előzmények: 

Ipari forradalom. Nacionalizmus. Liberalizmus. 1848-as forradalmak. Az USA létrejötte és 
terjeszkedése. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. Az angol és francia gyarmatbirodalom.; a 
Török Birodalom hanyatlása; nacionalizmus; szocializmus; munkásmozgalom. 

 
Tartalom: 

• Az USA területi növekedése; az aranyláz; vándorlás nyugatra; vasútépítés; banditák; 
cowboyok; katonák, postaszolgálat; csoportmunka. 

• Az Észak-Dél konfliktus; a polgárháború és következményei 
• Rabszolgafelszabadítás - társadalmi diszkrimináció; csoportos megbeszélés, illetve vita. 
• A japán modernizáció. 
• Az ipari forradalom második szakasza; új iparágak; gazdasági átrendeződés; új gazdasági 

nagyhatalmak: Németország, USA, Japán. 
• Oroszország és az ipari forradalom; jobbágyfelszabadítás; pánszlávizmus; az orosz 

birodalmi koncepció; a keleti kérdés. 
• A modern polgári állam működése; új feladatok: oktatás, egészségügy, szociálpolitika; 

összevetés a jelenkori állapotokkal; csoportmunka. 
• Városiasodás és javuló életviszonyok; kiselőadás 
• A XX. század - az új világ képei; filmvetítés, filmelemzés. Új felfedezések a 

tudományban; kísérletek. A művészet újdonságai: szecesszió és avantgarde. 
 

Követelmények: 
• Statisztikai ábrák alapján értékelje az USA részesedését, súlyát a világgazdaságban. 
• Statisztikai ábrák alapján értékelje az USA szerepét az európai kivándorlásban. 
• Értékelje az indiánok sorsát az USA-ban: a "történelmi jog" szerint; az európai 

kivándorlók szempontjai szerint; a liberális szabadságjogok alapján. Segédanyag: az 
Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. 

• Ismerje fel, hogy a rabszolgák felszabadítása az általános emberi jogok fontos 
korszakhatára. Vázolja, hogy ez az európai országokban/gyarmatokon az USA-hoz képest 
mikor következett be. Ismerje az Emberi Jogok Egyetemes Nyilakozatából a 
rabszolgatartásra vonatkozó részt. 

• Foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a felszabadítással (jogi szabályozással), 
automatikusan egyenjogúvá válnak-e az állampolgárok a társadalomban vagy nem. 
Ismerje a faji megkülönböztetés és a társadalmi diszkrimináció fogalmát; társadalmi 
megjelenési formáit és színtereit. 

• Vázolja az orosz modernizációt, illetve a birodalom terjeszkedését Nagy Pétertől az I. 
világháborúig. 

• Statisztikai ábrák alapján ismertesse, hogy a gazdasági mutatók alapján milyen 
átrendeződés ment végbe a világgazdaságban 1870-1914 között. 

• Mutassa be a századforduló legfontosabb tudományos felfedezéseit. 
• Jellemezze a szecesszió irányzatát. 
• Soroljon fel jellegzetes avantgarde-irányzatokat. 
• Fejtse ki, hogy a XIX. században kikristályosodó új állami feladatokat (oktatás, 

egészségügy, szociálpolitika) milyen szolgáltatási színvonalon működtette az állam. 
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Vesse össze, hogy ma ki és hogyan működteti ezeket a szférákat. Indokolja meg, hogy 
miért az állam a "gazdája" ezeknek a feladatoknak. 

• Mutassa be a viktoriánus korszak jellegzetes ízlésvilágát, értékrendjét. 
• Vázolja, hogy a nők szerepe hogyan változott meg a XIX. században; mely okok vezettek 

a feminista mozgalmak kibontakozásához; mit tűztek ki célul ezek a mozgalmak. 
• Vázolja a tömegpárt és a klubpárt közötti alapvető különbségeket. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, forráselemzés, vita, filmelemzés 

 
 
11.6.Gyarmatbirodalmak 
(15 óra) 
Célok: 

Megmutatni az ellentmondást a modern, felvilágosult Európa és a gyarmatosítás gyakorlata 
között. A gazdasági pozíciók átrendeződése hogyan vezet háborús összeütközéshez minden 
addiginél magasabb technikai színvonalon. 

 
Előzmények: 

Felfedezések. Gyarmatosítás. Ipari forradalom. 
 

Tartalom: 
• Spanyol és portugál gyarmatbirodalom. 
• Angol-francia-holand gyarmatosítás, gyarmatbirodalmak (1815-1870); 
• Az ópiumháborúk. 
• A Föld végső felosztása; a század végi gyarmatosítás; a berlini kongresszus a "jogos" 

foglalásról. 
• Domíniumok. 
• Nagyhatalmi konfliktusok. 
 

Követelmények: 
• Vesse össze a berlini kongresszus határozatát, illetve a gyarmatosítás intézményét az 

Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatával, illetve a Függetlenségi Nyilatkozattal. 
• Olvassa le a térképről, hogy 1914-ben a különböző európai hatalmak hol rendelkeztek 

gyarmatokkal. 
• Próbálja megfogalmazni, hogy miért alakulhatott ki a XIX. században az a gondolat, hogy 

a fehér ember felsőbbrendű. Vesse össze ezt a tételt a liberális és a keresztény 
gondolkodással. 

• Mutassa be, hogy a szövetségi rendszerek kialakulása hogyan kapcsolódik a 
gyarmatosítás kérdéséhez. 

 
Módszerek: 

• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, forráselemzés, vita, filmelemzés 
 
 

11.7. A reformkor Magyarországon 
(30 óra) 
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Célok: 
Érzékeltetni, hogy a széleskörű társadalmi együttműködés és reformszándék az élet minden 

területén sajátos pezsgést, élénkséget teremtett. Kiemelni az "érdekegyesítés" társadalomtörténeti 
jelentőségét. 

Megmutatni 1848-49 nemzetközi hátterének erősítő és korlátokat szabó hatását. 
 

Előzmények: 
Felvilágosodás; A francia forradalom eszméi; Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata; a Szent 

Szövetség; liberalizmus; nacionalizmus; klubpárt; abszolutizmus, rendiség; alkotmányos 
monarchia, 1848-as forradalmak Európában. 

 
Tartalom: 

• A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországon. 
• A magyar jakobinus mozgalom; a jozefinista értelmiség. 
• Az agrárkonjunktúra; nemesség és feudalizmus. 
• A magyar nyelv ügye; nyelvújító mozgalom. 
• Gazdasági válság a napóleoni háborúk után; igény a magyarországi polgárosodás 

előmozdítására. 
• Széchenyi fellépése és programja: MTA; Hitel, Világ, Stádium: polgári földtulajdon, 

törvény előtti egyenlőség, nyilvánosság; gyakorlati alkotások: infrastuktúra: gőzhajó, 
vasút; gőzgép; iparfejlesztés; az arisztokrácia szerepe a reformprogramban; 
együttműködés Béccsel. 

• A jobbágykérdés. 
• A liberális nemesség fellépése (Wesselényi, Deák, Eötvös, Kossuth); középbirtokos 

nemesség; az érdekegyesítés programja. Nemzeti törekvések és modernizáció. „Haza és 
haladás”. 

• A magyarországi nemzetiségek nacionalista mozgalmai. Kulturális és politikai 
nacionalizmus. 

• A rendi országgyűlések, mint a reformfolyamat fórumai (1832-36; 1840, 1844, 1847-48). 
• Kossuth programja: örökváltság (önkéntes, majd kötelező, állami kárpótlással); 

népképviselet, közteherviselés; Magyarország gazdasági önállósága (Védegylet). 
• Klubpártok: Konzervatív Párt, Ellenzéki Párt. 
• Az 1847-48-as országgyűlés; háttér: az európai forradalmak. 
• Modernizációs és nemzeti mozgalmak a soknemzetiségű Habsburg birodalomban. 
• Az áprilisi törvények (forráselemzés). 
• A Batthyány-kormány erőfeszítései a forradalom vívmányainak békés megőrzésére. 
• Jellasics támadása; az OHB megalakulása. 
• A szabadságharc eseményei; a trónfosztás. 
• A nemzetiségi kérdés; a nemzetiségi törvény. 
• Az orosz beavatkozás; a szabadságharc bukása. 
• Megtorlás. 
 

Követelmények: 
• Gyűjtsön nyelvújítás kori szavakat a könyvtárban. Értékelje a nyelvújítás szerepét a 

modern magyar köznyelv megteremtésében.  
• Részletesen ismerje Széchenyi és Kossuth reformprogramját; azonos és különböző 

vonásaikat. 
• Tudja felsorolni, hogy melyek a reformországgyűlések; nagy vonalakban tudja ezek 

legfontosabb döntéseit. 
• Bizonyítsa be, hogy a reformkor központi problémája a jobbágykérdés volt. 
• Ismerje a reformkori irodalom, színjátszás, művészeti élet jelentős szereplőit. 
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• Értelmezze a nemzeti törekvések és a modernizáció ellentmondásos kapcsolatát a 
soknemzetiségű Magyarországon. 

• Értékelje a magyar nemzeti törekvéseket a megismert európai nemzeti mozgalmakhoz 
képest. 

• Bizonyítsa be, hogy az áprilisi törvények felszámolták a feudalizmust és egy polgári 
Magyarországot hoztak létre. 

• Értékelje, hogy az áprilisi törvények mennyiben biztosítják az állampolgárok 
jogegyenlőségét és mennyiben nem. 

• Értékelje, hogy miért jelentős a sajtószabadság és a nyilvánosság elvének deklarálása. 
• Értékelje, hogy mit jelent és miért fontos a felelősség elve a kormány esetében. 
• Értékelje, hogy az áprilisi törvények mennyiben adtak kevesebbet a nemzetiségeknek, 

mint a magyar népességnek. 
• Próbálja megfogalmazni, hogy az áprilisi törvények szellemében a nemzetiségek milyen 

igényeket tarthattak jogosnak magukra nézve. 
• Tudja felsorolni név szerint az első felelős magyar minisztérium tagjait, ismerje a 

miniszterelnök nevét. 
• Indokolja, hogy miért vezetett a forradalom szabadságharchoz. 
• Ismertesse a szabadságharc legfontosabb eseményeit a világosi fegyverletételig. 
• Értékelje a szabadságharc bel- és külpolitikai problémáit, azok súlyát; ismertesse a 

megoldásukra tett erőfeszítéseket. 
• Fejtse ki, hogy miért okozott problémát a nemzetiségi kérdés; ismerje a nemzetiségi 

törvényt. 
• Legyen fogalma a szabadságharc utáni megtorlás nagyságáról; név szerint ismerjen 

néhányat az aradi vértanúk közül. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita 
 
 

11.8. A modern Magyarország születése 
(30 óra) 
 
Célok: 

Megmutatni, hogy a politikai háttér rendeződése hogyan teremt kedvező feltételeket a magyar 
gazdaság polgárosodásához. Melyek a dualizmus-kori fejlődés mai napig érződő következményei. 

 
Előzmények: 

Német és olasz egység; Ausztria pozíciója Európában; nacionalizmus, liberalizmus, 
alkotmányos monarchia. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. 

 
Tartalom: 

• A birodalom újjászervezése 1849 után; az önkényuralom; a Bach-rendszer; a passzív 
ellenállás fogalma és gyakorlata. 

• Nemzetközi háttér (olasz, német egység, Kossuth-emigráció). 
• A kiegyezés létrejötte. 
• A kiegyezés tartalma: az uralkodó jogosítványai, a törvényhozás, végrehajtás és 

bíráskodás szabályozása; közös ügyek és minisztériumok; a gazdasági kiegyezés elemei. 
• A nemzetiségi és a népoktatási törvény Magyarországon. 
• A magyar gazdaság átalakulása: infrastuktúra: vasút, hajózás, utak, posta, távíró, telefon; 

ipar: állami támogatás, iparfejlesztés, jellegzetes iparágak, koncentráció, éelmiszeripar; 
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mezőgazdaság: gépesítés, intenzív mezőgazdaság, szőlőművelés, zöldség-gyümölcs 
kultúrák, állattenyésztés: fajtaváltás, új elvárások, táplálkozási szokások; csoportmunka. 

• A dualizmus kori Magyarország társadalma. 
• A különböző társadalmi csoportok szociális, egészségügyi, egzisztenciális körülményei; 

az érdekérvényesítés formái és lehetőségei; csoportmunka. 
 

Követelmények: 
• Értékelje a kiegyezést, mint kompromisszumot. 
• Hasonlítsa össze az osztrák-magyar és a brit uralkodói jogosítványokat. 
• Értékelje a Monarchia modern gazdasági integrációs elemeit. 
• Fejtse ki, hogy miért ellentmondásos a dualista rendszer és a soknemzetiségű birodalom; 

statisztikai ábrát használva vesse össze a Monarchia nemzetiségi adatait a két "uralkodó 
nemzet" arányával. 

• Értékelje, hogy mit jelentett a Monarchia az "uralkodó nemzetek" és mit a nemzetiségek 
számára. 

• Fejtse ki, hogy miért maradt Kossuth Lajos haláláig emigrációban; milyen konkrét 
kifogásai voltak a kiegyezés ellen. 

• Határozza meg, hogy a dualista Magyarország mely társadalmi rétegekbe tartozó 
állampolgárai nem rendelkeztek a modern értelemben vett állampolgári-emberi jogokkal. 
Sorolja fel ezeket a jogokat. 

• Értékelje a nemzetiségi törvényt mai szemmel. Vesse össze a jelenlegi magyarországi 
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó törvénnyel. 

• Sorolja fel a dualista Magyarország nemzetiségeit; ismerje az egyes csoportok százalékos 
arányát az össznépességen belül; helyezze el őket a térképen. 

• Tanulmányozzon a milenniumi ünnepségekre készült alkotásokat, albumokat, 
kiadványokat, a rendezvényekről készült fotókat. Értékelje ezeket egy magyar, illetve egy 
nemzetiségi állampolgár szemszögéből. 

• Értékelje a dualista kori kormányok gazdaságpolitikáját; mutassa be az 1867-1914 közötti 
gazdasági fejlődést. 

• Értékelje a társadalmi mobilizáció lehetőségét a dualizmus korában. Mutassa be, hogy 
széles társadalmi rétegek számára miért csak a kivándorlás lehetősége maradt. 

• Tudjon hozzávetőleges adatokat az 1867-1914 közötti be- és kivándorlás mutatóiról; 
irányairól. 

• Fejtse ki, hogy egy modern polgári államban miért szükséges, hogy mindenki legalább 
alapfokú oktatásban részesüljön. 

• Statisztikai adatok alapján vázolja, hogyan változott a különböző tannyelvű elemi iskolák 
száma 1867-1914 között. Próbálja megindokolni a nemzetiségi tannyelvű elemi iskolák 
számának csökkenését. 

 
Módszerek: 

• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita, filmelemzés 
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12. évfolyam (emelt szint) 
(A nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 13. évfolyam) 

 
 

12.1. Az első világháború 
(20 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a gazdasági pozíciók átrendeződése hogyan vezet háborús összeütközéshez 
minden addiginél magasabb technikai színvonalon; az ipari forradalom és a technikai fejlődés senki 
által előre nem sejtett módon „tökéletesíti” a háborút. 

 
Előzmények: 

Ipari forradalom. Nacionalizmus. Az USA létrejötte és terjeszkedése. Az angol és francia 
gyarmatbirodalom.; a Török Birodalom hanyatlása; nacionalizmus; szocializmus; 
munkásmozgalom. 

 
Tartalom: 

• Nagyhatalmi konfliktusok, szövetségi rendszerek; antant és központi hatalmak. 
• Az I. világháború: frontok, események, az antant gyózelme. 
• A háború okozta szenvedések. 
• Háborúellenes szépirodalmi művek; csoportmunka. 
• Az oroszországi forradalmak. 
• Rendezési tervek, szerződések a háború alatt; Wilson-pontok; forráselemzés. 
• A Párizs-környéki békék; a Versailles-i béke; forráselemzés. 
 

Követelmények: 
• Olvassa le a térképről, hogy 1914-ben a különböző európai hatalmak hol rendelkeztek 

gyarmatokkal. 
• Ismerje a szövetségi rendszerek tagjait. 
• Soroljon fel a térkép segítségével olyan kelet-közép-európai államokat, melyek a Török 

Birodalom hanyatlásával alakultak meg, illetve szabadultak fel. 
• Térkép segítségével vázolja az I. világháború legfontosabb frontjait, hadszíntereit 1914-

18 között. 
• Hasonlítsa össze, hogy a napóleoni háborúkhoz képest mennyiben más: a fegyverben 

lévők száma; a fegyverzet technikai színvonala, pusztító képessége; a hátország, illetve a 
civil lakosság helyzete. 

• Értékelje az USA részvételét a világháborúban. 
• Vázolja az oroszországi forradalmak legfontosabb eseményeit. 
• Térkép segítségével ismertesse a Versailles-i béke rendelkezéseit. 
• Próbálja meg értékelni a Versailles-i békét: egy francia, egy német és egy lengyel 

állampolgár szemével. 
• Emelje ki a Wilson-pontok közül azokat, melyek a XIX. században szokásos nemzetközi 

elvekhez képest új gondolatot jelentenek. 
• Értelmezze a "nemzeti önrendelkezés", illetve a "népek önrendelkezése" fogalmat. 
• Az I. világháború és lakóhelyem; I. világháborús emlékmű lakóhelyemen; helytörténeti 

kutatási feladat. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, szerepjáték, forráselemzés, vita, filmelemzés 
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12.2. Totalitárius rendszerek és polgári demokráciák 
(40 óra) 
 
Célok: 

Megvilágítani a totalitárius rendszerek és a polgári demokráciák közötti alapvető 
különbségeket. Érzékeltetni, hogy a XX. században az emberek manipulálásának technikailag 
tökéletesített és tömegesen bevethető termékei jelennek meg. A gazdasági válság destabilizáló 
hatása. A tömeg: az egyén és a közösség új viszonya. 

Érzékeltetni a polgári demokratikus rendszer sikertelenségének külső hátterét. Megmutatni, 
hogy a "történelmi Magyarország" ábrándja hogyan akadályozta meg a két világháború közötti 
Magyarország modernizálását, demokratikus reformját. Hogyan vezetett a revíziós külpolitika a 
feltétel nélküli német szövetséghez. Érzékeltetni, hogy modern technikai háttérrel és erővel képtelen 
elméletek is valóságossá válhatnak. 

 
Előzmények: 

A Versailles-i béke. Német-francia szembenállás. Kommunista veszély; világforradalom, 
proletárdiktatúra. Forradalmak Oroszországban. Az USA részvétele az első világháborúban; 
háborús kölcsönök. Wilson-pontok. Az USA és Európa. 

A Monarchia az I. világháborúban; a nemzetiségi kérdés a Monarchiában és Magyarországon; 
a Monarchia külpolitikai támogatottsága Európában; nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus; 
Wilson-pontok; népek önrendelkezése; proletárdiktatúra. 

 
Tartalom: 

• Polgári demokratikus forradalom Magyarországon. 
• A polgári demokratikus rendszer külpolitikai problémái. 
• A Tanácsköztársaság; a "Mindenkihez" c. kiáltvány; forráselemzés. 
• A Tanácsköztársaság intézkedései, honvédő háborúja és bukása. 
• Az ellenforradalom hatalomra kerülése. 
• Az ellenforradalom konszolidációja; a trianoni béke; a Bethlen-korszak. 
• "Modern" idők: a húszas, harmincas évek újdonságai: divat, sport, rádió, szórakozás, tánc, 

mozi, nyaralás stb. A szabadidő eltöltésének új formái. 
• Az új Európa; a Népszövetség. 
• Fasiszta diktatúra Olaszországban; Mussolini, a Duce; a fasiszta Olaszország történelmi 

mintaképei; külpolitikai célok. 
• A világgazdasági válság. A liberalizmus válsága. 
• A világválság magyarországi hatása. 
• A New Deal; Franklin Delano Roosevelt reformprogramja; a jóléti állam, a modern 

fogyasztói társadalom gyökerei.  A társadalmi igazságosság érvényesítésénekj lehetséges 
formái. 

• A nemzetiszocializmus sikerei Németországban; a náci ideológia; egypártrendszer; a 
totális állam kiépítésének állomásai és eszközei; a Führer. Az antiszemitizmus gyökerei. 

• A revíziós külpolitika; olasz-német orientáció és jobbratolódás; a revízió első lépései. 
• Gazdaság és társadalom a Horthy-korszakban Magyarországon. 
• Életképek a két világháború közötti Magyarországról; csoportmunka. 
• A sztálini Szovjetunió; a kötött gazdaság tervutasításos formája; ötéves tervek; erőltetett 

iparosítás; a mezőgazdaság kollektivizálása; a koncepciós perek funkciója és hatása. 
• A polgári demokratikus európai hatalmak; a gyarmatbirodalom alkonya: Nagy-Britannia; 

nagyhatalmi vágyak és németellenesség: Franciaország. 
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Követelmények: 
• Részletesen ismerje a Magyar Nemzeti Tanács reformprogramját. 
• Bizonyítsa be, hogy az őszirózsás forradalom polgári demokratikus forradalom volt. 
• Értékelje, hogy miért jutott válságba a polgári demokratikus rendszer. 
• Értelmezze a proletár internacionalizmus fogalmát. 
• Elemezze, hogy a "Mindenkihez" c. kiáltvány tartalmát mennyiben a magyar helyzet és 

mennyiben a szovjet-orosz minta befolyásolta. 
• Mutassa meg a térképen a trianoni béke területi hatását. Sorolja fel, hogy az egyes 

utódállamokba hány volt magyar állampolgár került és közülük hányan voltak magyar 
nemzetiségűek. 

• Vázolja, hogy az utódállamokban milyen problémákkal küszködött a magyar kisebbség. 
• A forradalmak és az ellenforradalom lakóhelyemen; helytörténeti kutatási feladat. 
• Értékelje, hogy a Horthy-korszak mennyiben visszalépés az őszirózsás forradalom idején 

megfogalmazott polgári demokratikus reformokhoz képest: a választójog, a szólás-, sajtó- 
és gyülekezési szabadság, illetve a földreform esetében. 

• Ismertesse a Bethlen-konszolidáció eredményeit. 
• Sorolja fel a húszas-harmincas évek életformájának "modern" vonásait. 
• Ismertesse a Népszövetség szervezetét, döntési mechanizmusát; értékelje a résztvevők 

deklarált egyenjogúságának jelentőségét. 
• Statisztikai adatok alapján állapítsa meg, hogy a nagy világválság idején hogyan alakult a 

termelés; milyen arányú volt a munkanélküliség az egyes országokban. 
• Indokolja, hogy a válság miért jelentette egyben  a liberalizmus válságát is. 
• Fejtse ki, hogy miért az USA és Németország a világgazdasági válság által legjobban 

sújtott két ország. 
• Ismerje a mai magyar munkanélküliség arányát; vesse össze a nagy világválság idején 

tapasztalható magyar, amerikai és német arányokkal. 
• Indokolja meg, hogy az állam gazdaságélénkítő szerepe miért nem a termelő ágazatokban 

jelenik meg. 
• Vázolja, hogy mit jelent a "közmunka", illetve a "munkafront" fogalma a gazdasági 

válság idején. Közösen beszéljék meg, hogy manapság Magyarországon létezik-e ehhez 
hasonló foglalkoztatási forma. 

• Értékelje a New Deal szociális és munkajogi rendelkezéseit. 
• Értékelje az osztályharc fogalmát. 
• Próbáljon összefüggést találni a "jóléti állam" megvalósítása és az osztályharcos álláspont 

feladása között. 
• Vitassák meg, hogy a társadalmi igazságosság érvényre juttatásának milyen útjai lehetnek 

egy társadalomban. 
• Határozza meg, hogy a polgári demokráciában az állampolgároknak milyen lehetőségei, 

fórumai vannak a kormányzat befolyásolására. 
• Találjon kapcsolatot a gazdasági válság és a társadalmi feszültségek kiéleződése között. 
• Indokolja, hogy a polgári demokratikus berendezkedés milyen jegyek alapján tűnhet 

"erőtlennek" a diktatúrákhoz képest. 
• Fejtse ki, hogyan függ össze a Versailles-i békeszerződés, a világgazdasági válság és az 

NSDAP népszerűségének növekedése. 
• Vegye számba a Harmadik Birodalom történelmi-kulturális gyökereit. 
• Értelmezze a fajelmélet fogalmát. 
• Értelmezze az élettér fogalmát, illetve annak külpolitikai vonzatát. Nevezze meg az 

esetlegesen veszélyeztetett országokat. 
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• Értelmezze az "ellenségkép" fogalmát. Ismerje annak szociálpszichológiai funkcióját. 
Említsen jelenkori konfliktusokat, ahol az "ellenségkép" politikai manipulációként 
működik. 

• Fejtse ki, hogy mi a különbség az "alattvaló" és az "állampolgár" között. 
• Indokolja, hogy a német társadalom többsége miért támogatta Hitler törekvéseit (nemzeti, 

egzisztenciális, anyagi, stb.). 
• Ismertesse, hogy Németország 1933-39 között mikor és milyen módon szegte meg a 

Versailles-i békeszerződést. 
• Magyarázza meg a diktatórikus, a fasiszta és a nemzetiszocialista (náci) szavak jelentését, 

fokozati különbségeit. 
• Találjon különbséget a fasiszta, illetve a náci ideológia és berendezkedés között. 
• Ismerje a szocialista gazdaságpolitika általános elveit: tervgazdálkodás, erőltetett 

iparosítás, a mezőgazdaság kollektivizálása, munkaversenyek. 
• Indokolja, hogy a szocialista modell miért kívánja meg a mezőgazdaság kollektivizálását. 
• Próbálja megindokolni, hogy a tervutasításos gazdaság miért nem képes rugalmasan 

kielégíteni a piaci igényeket. 
• ìrjon naplót egy harmincas évekbeli "átlag" német, illetve egy "átlag" szovjet diák 

szemével. 
• Fogalmazza meg, hogy mit jelent a bürokrácia fogalma. 
• Magyarázza meg, hogy miért gépies, lélektelen a bürokratikus ügyintézés. Beszéljék meg 

azokat az eseteket csoportokban, amikor személyesen volt részük effajta elbánásban. 
• Értelmezze az "egyén" és a "tömeg" fogalmát a totalitárius és a polgári demokratikus 

rendszerekben. 
• Sorolja fel, hogy a liberális szabadságjogok közül melyek nem érvényesülnek: a fasiszta 

Olaszországban; a náci Németországban; a sztálinista Szovjetunióban. 
• Értékelje, hogy az "ellenségkép" kiket céloz meg és milyen hatásfokkal működik a náci 

Németországban és a sztálini Szovjetunióban. 
• Értékelje, hogy a fegyveres párthadseregeknek (feketeingesek, SA-SS, NKVD) mely 

eszközökkel, milyen szerepük van a totalitárius rendszerek fenntartásában. 
• Fogalmazza meg, hogy milyen szemmel látható különbségeket észlel az amerikai 

elnökválasztási kampányok, a sztálinista tömegdemonstrációk és a náci parádék között. 
• Vázolja, hogy miért a film a legnépszerűbb propagandaeszköz a harmincas években. 

Vesse össze ezt a médiák mai szerepével, lehetőségeivel. 
• Jellemezze a harmincas évekbeli filmes propaganda látványos elemeit: kép és zene; 

mozgalmasság; a tömeg szerepeltetése; szimbólumok; az erő kifejeződése; a Vezér arcai, 
stb. 

• Értékelje a propagandaanyag alapján a hitleri és sztálini mítoszt. 
• Vázolja, hogy milyen rokonság tapasztalható a náci és a sztálini modell között 

(totalitárius rendszerek). 
• Vázolja a náci és a sztálini modell különbségeit (célok, értékrend, ellenségkép, eszközök, 

propaganda stb.). 
• Hasonlítsa össze a polgári demokratikus és a totalitárius rendszerek működését: a 

hatalommegosztás; a hatalmi ágak működése; az egyéni és kollektív szabadságjogok; a 
munkavállalói érdekvédelem tekintetében. 

• Ismerje a két világháború közötti Magyarország társadalmi rétegeit, azok 
életkörülményeit. 

• Életlehetőségek, életviszonyok lakóhelyemen a két világháború között; helytörténeti 
kutatási feladat. 

• Értékelje, hogy a totalitárius állam mely sajátosságai jelennek meg Magyarországon a 
Horthy-korszakban és melyek nem. 



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 131

• Vázolja a német orientáció hátterét; kialakulását és egyes lépéseit a II. világháború 
kitöréséig. 

 
Módszerek: 

• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita, filmelemzés 
 
 

12.3. A második világháború 
(20 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy modern technikai háttérrel és erővel képtelen elméletek is valóságossá 
válhatnak. Megmutatni, hogy a tudomány és a modern kor vívmányai mennyiben okozói és segítői 
mindannak, ami történt. Hogyan válik a betegségeket, éhséget, természeti csapásokat legyőző XX. 
századi ember egy sokkal szélsőségesebb kiszolgáltatottság foglyává. 

 
Előzmények: 

A Versailles-i béke. Német-francia szembenállás. A Szovjetunió létrejötte. A gazdasági 
világválság. A náci Németország. Revíziós külpolitika Magyarországon. 

 
Tartalom: 

• A náci Németország terjeszkedése; az Anschluss és Csehszlovákia feldarabolása; a 
szovjet-német megnemtámadási szerződés. 

• Japán terjeszkedése Ázsiában; a japán-kínai háború; az antikomintern paktum. 
• Lengyelország lerohanása; Lengyelország felosztása; a Szovjetunió terjeszkedése: 

Lengyelország, a Baltikum, a szovjet-finn háború. 
• Németország sikerei Nyugat-Európában: Dánia, Norvégia, Belgium, Hollandia, 

Luxemburg; a francia kapituláció: megszállás és Vichy-Franciaország. 
• Anglia egyedül; a légicsata. 
• A Szovjetunió elleni hadjárat; az antifasiszta koalíció létrejötte; Moszkva és Sztálingrád; 

Magyarország részvétele a tengely oldalán; a revíziós külpolitika sikerei. 
• Az USA belépése a háborúba; az ázsiai hadszíntér. 
• Az afrikai hadszíntér. 
• A náci birodalom új rendje Európában; kényszermunka és zsidótörvények; a cigányság 

üldözése; a Wannsee-i konferencia; koncentrációs és megsemmisítő táborok; a "végső 
megoldás"; forráselemzés. 

• Szervezett és civil ellenállás. Közellátás, életviszonyok a háború első éveiben Európában. 
• Magyarországi zsidótörvények; forráselemzés. A Kállay-kormány kísérlete a háború 

befejezésére. Háborúellenes mozgalmak Magyarországon. 
• Teherán; az első csúcstalálkozó. 
• Az olaszországi partraszállás; Mussolini bukása; a salói köztársaság; az olasz ellenállási 

mozgalom. 
• Magyarország német megszállása; a magyarországi holocaust. 
• D-day; a szövetségesek partraszállása Normandiában; a szovjet hadsereg előnyomulása; 

Horthy kiugrási kísérlete; nyilas diktatúra Magyarországon; a magyarországi szovjet 
hadműveletek; a jaltai konferencia; Roosevelt halála; Berlin eleste; az európai háború 
vége. 

• Háború Ázsiában; Potsdam; az atomkísérletek; az atombomba bevetése Japánban; a II. 
világháború vége. 
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• A háború utáni rendezés terve; megszálló hatalmak, megszállási övezetek, zónák. 
Németország rendezési terve. ùj határok, békekötések. A lengyel kérdés. A kollektív 
bûnösség elve: a német nemzetiségűek kitelepítése. 

• A háborús bűnösség jogi kategóriája; a háborús főbűnösök pere Nürnbergben; háborús 
bűnösök perei a felszabadított országokban. 

• Az ENSZ megalakítása és szervezete. 
• A holocaust túlélői; az izraeli kivándorlás problémája; a zsidó-arab ellentét; Nagy-

Britannia szerepe a konfliktus kezelésében; az USA és a zsidó probléma; Izrael állam 
megalakulása és nemzetközi elismerése. 

• Lakóhelyem és a II. világháború. 
 

Követelmények: 
• Ismerje a világháború legfontosabb eseményeit, hadszíntereit, frontjait, fordulópontjait. 
• Ismerje a tengely, illetve a szövetségesek oldalán harcoló hatalmakat. 
• Vázolja a szövetségesek csúcstalálkozóin született döntéseket. 
• Ismerje a csúcstalálkozókon résztvevő politikusok nevét, tisztségét. 
• Ismerje a háború alatti fontosabb magyar kormányfőket, (Teleki Pál, Bárdossy László, 

Kállay Miklós, Sztójay Döme, Szálasi Ferenc) a német szövetséghez való viszonyukat. 
• Vázolja, hogy a revíziós külpolitika hogyan vezetett a magyar világháborús részvételhez. 
• Próbálja megindokolni, hogy miért nem sikerült Magyarországnak kilépni a háborúból. 
• Statisztikai adatokból vázolja, hogy az egyes európai országokban milyen számban éltek 

a zsidótörvények által érintett állampolgárok. Értelmezze az országos adatokat Európa 
egyes régióira nézve. Vegye számba, hogy az egyes országokból a zsidóság milyen 
arányban élte túl a holocaustot. Próbálja meg az adatokat összevetni a világháború 
eseményeivel. 

• Lakóhelyem a II. világháború idején; helytörténeti kutatási feladat. Mennyiben érintették 
a hadiesemények a települést; hányan estek el a fronton a lakosok közül; voltak-e civil 
áldozatai a háborúnak. Voltak-e áldozatai a zsidó, illetve a cigány holocaustnak. 

• Ismerje a "háborús bűnös" kategória jogi tartalmát. Legyen tisztában azzal, hogy 
napjainkban kik ellen, milyen elkövetett bűnök alapján folyik effajta eljárás. 

• Legyen tisztában azzal, hogy a háborús bűnökkel vádoltak felett ma a hágai nemzetközi 
bíróság ítélkezik. 

• Bizonyítsa be, hogy az általános emberi jogokkal összeegyeztethetetlen a "kollektív 
bűnösség" elve. Segédanyag: az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. 

• Találjon összefüggést a technikai-tudományos háttér, a bürokratikus közigazgatás és a 
tömeges deportálások lebonyolítása között. 

• Vesse össze a magyarországi zsidótörvényeket az Egyetemes Emberi Jogok 
Nyilatkozatával. Állapítsa meg, hogy a zsidótörvények mely alapvető emberi jogokat 
sértenek. 

• Minősítsék az említett magyar miniszterelnökök és Horthy Miklós tevékenységét a 
"háborús bűnösség" kategóriája szerint. 

• Fejtse ki, hogy miért a "lengyel kérdés" volt a legkellemetlenebb tárgy közvetlenül a 
háború végén a szövetségesek között. 

• Rendezzenek vitát arról, hogy szükséges volt-e az atombomba bevetése a háború végén. 
Vizsgálják meg a katonai és erkölcsi-etikai érveket. Vessék össze az atombomba 
bevetésének tényét a "háborús bűnösség" korabeli meghatározásával; segédanyag: a 
Nemzetközi Jog Alapelvei c. dokumentum. 

• Ismerje az ENSZ székhelyét; a szervezet megalakításának körülményeit; legyen tisztában 
az ENSZ szerkezetével: a Közgyűlés és a Biztonsági Tanács szerepével, döntési 
mechanizmusával. Soroljon fel néhányat az ENSZ keretében működő nemzetközi 
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szervezetek közül. Mai példával szemléltesse az ENSZ jelentőségét a nemzetközi életben, 
a világbéke megőrzésével kapcsolatban. 

• Ismerje Izrael megalakulásának külpolitikai hátterét; legyen fogalma az arab-izraeli 
békefolyamat jelenlegi állásáról, nehézségeiről. 

 
Módszerek: 

• frontális munka, csoportmunka, forráselemzés, vita, filmelemzés 
 
 

12.4. A megosztott világ 
(40 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a II. világháború után az Európa centrikus világkép végképp leáldozott. A 
két szuperhatalom elkülönülése hogyan teremt végletesen megosztott világot egy olyan korban, 
amikor a technikai fejlődés jóvoltából az ember a világűrbe hatol. Melyek azok az összeütközési 
pontok, melyek egy új világháború veszélyét hordozzák. Megmutatni, hogy a szocialista 
világrendszer hogyan próbál vonzó alternatívát nyújtani a tőkés világgal szemben. Végigkísérni, 
hogy a XX. században hogyan válnak önállóvá a volt gyarmatok. Megmutatni, hogy a 
felszabadulást milyen nehézségek, konfliktusok kísérik; a fejlett ipari országok milyen eszközökkel 
segíthetnek az egyenlőtlen fejlődés okozta hátrányok leküzdésében. Érzékeltetni az Észak-Dél 
konfliktus mibenlétét; a harmadik világ általános problémáit. A kétpólusú világrendszer hogyan 
befolyásolja az egyes régiók önállósági törekvéseit. 

 
Előzmények: 

A szövetségesek háború alatti együttműködése. Megszállási zónák, érdekszférák a háború 
után. A sztálinista modell elemei. Az ENSZ megalakítása. Közép-kelet-európai kisállamok és 
konfliktusaik. A gyarmatosítás. Gyarmatbirodalmak. Függetlenségi mozgalmak az I. világháború 
előtt. A "fehér ember" és az exportált európai értékrend az őslakosok, bennszülöttek szemében. 

 
Tartalom: 

• A kétközpontú világrend kialakulása és a hidegháború kezdete; 1947. 
• Marshall-terv: európai segélyezési program: európai integrációs terv amerikai 

ellenőrzéssel. 
• A NATO megalakítása. 
• A szovjet hatalmi tömb kialakítása 1947-49 között; a KGST; a sztálinista modell elemei. 
• A kínai forradalom; a kínai szocializmus sajátosságai. 
• A német kérdés; a két német állam létrejötte. 
• A gyarmati felszabadító mozgalmak első szakasza; India; a Gandhi vezette függetlenségi 

mozgalom sikerei; India és Pakisztán; a hindu-mohamedán konfliktus. 
• A hidegháború általános jellemvonásai. 
• Korea és Vietnam. 
• Sztálin  halála; a  hruscsovi nyitás meghatározó elemei; korlátozott párbeszéd a 

konfliktusok feloldására; (USA-SZU  közeledés; osztrák államszerződés 1955; SZU-
jugoszláv rendeződő kapcsolatok; a német kérdés; a kubai válság). 

• Problémák a szocialista blokkon belül: 1953. NDK; 1956. Lengyelország; 1956. 
Magyarország. 

• A bandungi konferencia; forráselemzés. Az el nem kötelezettek mozgalma. 
• Az arab világ; az olajkincs; az iszlám szerepe az arab országokban. 
• Afrika felszabadulásának lépései. 
• A nyugat-európai integráció folyamata. Az OECD. 
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• A szocialista integráció anyagi-technikai háttere.  KGST. Extenzív iparfejlesztés és 
dezintegráció. 

• A két szuperhatalom gazdasági versenye: fegyverkezés, űrkutatás. 
• Polgárjogi küzdelmek az USA-ban; 1964: polgárjogi törvény; a vietnami háború 

társadalmi és világpolitikai hatása. 
• A brezsnyevi "pangás" időszaka; az "enyhülés" tartalma; a csehszlovák reformmozgalom 

és a Varsói Szerződés intervenciója. 
• Fegyverzetkorlátozások; (1972: SALT-1. stb.). 
• Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (Helsinki 1975.) záróokmánya; 

forráselemzés; 
 

Követelmények: 
• Vázolja a hidegháború és az enyhülés folyamatának meghatározó eseményeit 1945-1975 

között. 
• Említsen nemzetközi konfliktusokat, melyek az újabb világháború veszélyét vetették fel 

1947-1975 között. 
• Vázolja Németország kettéosztásának folyamatát. Bizonyítsa be, hogy a berlini fal 

szükségszerű velejárója volt a két világrendszer elkülönülésének. Másrészt ismertesse, 
hogy a fal léte az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában megfogalmazott elvek közül 
melyeket sértett. 

• Vázolja a gyarmati felszabadító mozgalmak nagy hullámait. Mutassa meg a térképen és 
nevezze meg a létrejövő független államokat. Próbálja meg kideríteni a kialakuló határok 
és új államnevek eredetét. 

• Értékelje Gandhi jelentőségét, az erőszakmentesség elvét. Filmbeli dokumentumok 
alapján próbálják megmagyarázni Gandhi prófétikus hatását. (Segédanyag: a Televideo 
"Századunk nagy napjai" c sorozatának kapcsolódó darabja). 

• Próbálja megfogalmazni, hogy a vallási fanatizmus, szélsőségesség miért jelenthet 
közösségformáló erőt a XX. században. 

• Ismerje a NATO alapító tagjait. Soroljon fel olyan országokat, melyek a közelmúltban 
lettek a szervezet tagjai. Magyarázza meg, hogy miért nem automatikus Magyarország és 
a többi volt szocialista ország NATO tagsága. 

• Ismerje a sztálinista modell kialakításának legfontosabb gazdasági-politikai elemeit. 
• Ismerje a Varsói Szerződés tagjait; tudja, hogy a szövetség mettől meddig létezett. 
• Értékelje, hogy a XV-XX. században hogyan tekint a fehér ember a többi rasszra. 

Próbálja megokolni a változást. 
• Értékelje a bandungi konferencia jelentőségét. Vázolja, hogy a megfogalmazott elvek 

honnan veszik mintájukat, mennyire általánosak és mennyiben betarthatóak. Értékelje, 
hogy aktuálisak-e ma ezek az elvek. 

• Tudja felsorolni az el nem kötelezett mozgalom alapító országait, illetve az alapító 
politikusokat. 

• Ismerje a faji megkülönböztetés fogalmát; a mindennapi életben való megjelenését. 
• Értékelje az 1964-es polgárjogi törvényt az USA-ban. 
• Vitassák meg, hogy a törvényes szabályozás és szankcionálás automatikusan felszámolja-

e a rasszizmust, illetve diszkriminációt vagy nem. 
• Legyen tisztában a pozitív diszkrimináció fogalmával; annak fontosságával a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtésében.  
• Legyen tisztában az Észak-Dél effektus tartalmával; mai megjelenésével. 
• Bizonyítsa be, hogy a vietnami háború rendkívül negatív módon hatott az USA 

nemzetközi megítélésére. Vázolja, hogy az USA állampolgárai miért ellenzik a háborút. 
Vegyék számba, hogy a civil kezdeményezések mely típusai jelennek meg a tiltakozó 
akciókban. (Segédanyag: a "Hair", illetve a "Született július 4-én" c. filmek) 
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• Értékelje Kína világpolitikai súlyát. 
• Értékelje a fegyverkezési és az űrkutatási versenyt 1945-1975 között. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, vita, forráselemzés, filmelemzés 
 
 

12.5. Magyarország a szovjet hatalmi tömbben 
(37 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a kelet-nyugat elhatárolódás milyen feltételrendszert hozott létre 
Magyarország számára. Milyen átalakulásokat hozott Magyarországon a sztálinista modell 
bevezetése. Az 1956-os forradalom miben kényszerített ki változásokat; a kádári rendszer 
mennyiben teremtett sajátos típust a szocialista rendszeren belül. A magyarországi rendszerváltás 
nemzetközi és hazai háttere. A szocialista gazdaságpolitika miért vezetett eladósodáshoz; 
mennyiben határozza ez meg a rendszerváltás utáni Magyarország lehetőségeit. 

 
Előzmények: 

A II. világháború. Kelet-Közép-Európa a szovjet érdekszférában. A kétpólusú világrendszer 
kialakulása. Totalitárius rendszerek. A szocialista világrendszer. A szovjet modell bevezetése a 
szocialista blokkban. A szocialista integráció problémái; a gazdasági összeomlás. A Szovjetunió 
felbomlása; rendszerváltás a szocialista országokban. 

 
Tartalom: 

• Magyarország háborús veszteségei. 
• A SZEB működése; a koalíciós pártok. 
• Az 1945-ös választások; a Tildy- és Nagy-kormány; a földreform; gazdasági stabilizáció. 
• Békeszerződés; a németek kitelepítése. 
• Kommunista nyomás; az 1947-es választások. 
• A fordulat éve; 1948. 
• A sztálinista diktatúra 1949-1953. 
• Nagy Imre miniszterelnöksége és reformprogramja; a Nagy Imre féle irányzat veresége. 
• Az 1956-os forradalom és szabadságharc; forráselemzés: 1956 sajtója. 
• A szovjet beavatkozás; megtorlás és konszolidáció; a "szocializmus alapjainak lerakása" 

Magyarországon. 
• A hatvanas évek; a felnövekvő új nemzedék értékrendje. A "fogyasztói társadalom" 

magyarországi megjelenése. 
• Az új gazdasági mechanizmus kísérlete. 
• Életforma és életszínvonal a hetvenes-nyolcvanas években. 
• Eladósodás; gazdasági és társadalmi válságtünetek. 
• A rendszerváltás körülményei; az 1990-es választások. 
 

Követelmények: 
• Helytörténeti kutatási feladat: okozott-e számottevő anyagi károkat a háború. Éltek-e 

német nemzetiségű állampolgárok a településen a háború előtt; ha igen, voltak-e 
kitelepítések a háború után; ha igen, a német nemzetiséget milyen arányban érintette ez. 
Volt-e egyéb etnikai jellegű változás a település életében a háború után. 

• Vázolja, hogy 1945 után hogyan gyorsul fel a társadalmi mobilizáció Magyarországon; 
milyen társadalmi rétegeket és hogyan érint ez. 
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• Készítsen családtörténeti kutatómunkát. Értékelje, hogy az 1945 utáni negyven év 
gazdasági-társadalmi-politikai változásai hogyan jelennek meg nagyszülei, illetve szülei 
életében. 

• Ismerje a négy legjelentősebb koalíciós párt nevét. 
• Értékelje a földosztás jelentőségét. 
• Ismerje a forint bevezetésének időpontját. 
• Indokolja meg, hogy miért 1948 a fordulat éve. 
• Vesse össze a Rákosi-féle személyi kultusz kellékeit a megismert totalitárius rendszerek 

propagandájával. 
• Vázolja a szocialista értékrendet az 1945-1990 közötti korszak mozgalmi dalainak 

szövegét elemezve. 
• Bizonyítsa be, hogy 1947-48-tól Magyarországon egy totalitárius rendszer kiépítése 

történt meg. 
• Ismerje Magyarország ENSZ-be történő felvételének időpontját. 
• Ismerje az 1956-os forradalom céljait, eseményeit. 
• Értékelje 1956 nemzetközi jelentőségét. Segédanyag: források a korabeli sajtóból, illetve 

dokumentumfilm-részletek. 
• Értékelje, hogy 1945-1990 között a magyar állampolgárok mennyiben rendelkeztek az 

Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatában megfogalmazott jogokkal. 
• Ismerje az 1945-90 közötti korszakot meghatározó politikusok nevét. 
• Ismerje a "kulák" szó jelentését, diszkriminatív tartalmát. 
• Tudja, hogy mi a különbség a termelőszövetkezet és az állami gazdaság között. 
• Értékelje a "háztáji" földek szerepét a magyar élelmiszer ellátásban. 
• Értékelje, hogyan változott meg a családi munkamegosztás a nők tömeges munkába 

állásával. 
• Rendezzenek vitát arról, hogy melyik az optimális családi munkamegosztás. 
• Rendezzenek vitát arról, hogy a népesség növekedése mennyiben függvénye az 

életszínvonalnak. 
• Sorolja fel, hogy a kétkeresős családmodell milyen intézményes-szolgáltató-technikai 

háttér esetén megnyugtató. Értékelje, hogy ez ma Magyarországon, illetve a saját 
településén mennyiben adott. 

• Statisztikai adatok alapján (egy főre jutó fogyasztás, illetve tartós fogyasztási cikkek) 
értékelje a korszakban az életszínvonal növekedését. 

• Értékelje, hogy a szocialista iparosítás hogyan hatott a településszerkezetre; ismerje a 
szocialista városépítészet stilisztikai és funkcionális elemeit. 

• Soroljon fel olyan városokat, melyek a szocialista iparosítás korszakában épültek vagy 
akkor növekedtek jelentős városokká. 

• Vitatkozzanak róla, hogy a "lakótelep" mennyiben kényelmes és otthonos élettér. 
Segédanyag: egy lakótelepi életformát ideálisnak megjelenítő filmrészlet a hatvanas 
évekből. 

• Említsen példákat, hogy a szocialista iparosítás milyen környezeti károkat okozott. 
• Értékeljék, hogy a hatvanas évek magyarországi beat-mozgalma mennyiben a magyar 

társadalom, az új generáció "másképp-gondolkozását" fejezte ki, illetve mennyiben a 
"hagyományos" generációs konfliktusok megjelenítője. Segédanyag: az "Extázis 7-től 10-
ig" c. magyar film; illetve korabeli dalszövegek. 

• A szocialista országok eladósodását ábrázoló statisztikai ábra segítségével vitassák meg, 
hogy Magyarországon a rendszer fenntartásából szükségképpen következett-e az 
eladósodás. 

• Vitassák meg, előnyös-e külföldi kölcsönt felvenni. 
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• Vitassák meg, hogy miért március 15-e ünnepe vált a rendszerrel való ellenzékiség, 
szembenállás szimbólumává. 

• Értékelje, hogy mit jelent az "önkizsákmányolás" fogalma. 
• Indokolja meg, hogy a hivatalos nyolcórás munkaidőnél miért dolgoznak többet az 

emberek a hetvenes-nyolcvanas években. 
• Értékelje, hogy az "önkizsákmányolás" hogyan hat a személyiségre, a családi életre; 

milyen egészségügyi vonzatai vannak. Beszéljék meg, hogy ma milyen életvezetési 
technikákat látnak maguk körül. 

• Ismerje a magyarországi rendszerváltás körülményeit. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, vita, forráselemzés, filmelemzés 
 
 

12.6. Európa helye a világban 
(15 óra) 
 
Célok: 

Érzékeltetni, hogy a tudományos-technikai fejlődés hogyan hidalja át a távolságokat; a 
világgazdaságban hogyan változik meg Európa, illetve az európai nagyhatalmak pozíciója. Melyek 
az integráció racionális elemei, s mely konfliktusok akadályozzák létrejöttét. A megosztott világ 
hogyan szakítja ketté Európát; a tőkés és szocialista integráció milyen háttérrel, célok jegyében és 
sikerrel működött. Megmutatni a szocialista integráció sikertelenségének okait; a kelet-közép-
európai térség iparosodásának és gazdasági teljesítőképességének alakulását. Érzékeltetni, hogy 
milyen változást hoz a keleti blokk és a Szovjetunió felbomlása a térségben; mennyiben van esély 
egy széleskörű európai integráció kiépülésére a közeljövőben. 

 
Előzmények: 

Az ipari forradalmak és a világkereskedelem. Az USA gazdasági fejlődése, pozícióinak 
megváltozása a XX. század első felében. A világgazdasági válság. A Szovjetunió és a szocialista 
világrendszer Európában a II. világháború után. A gyarmatbirodalmak felbomlása. A hidegháború; 
a tőkés és szocialista blokk szembenállása. A szocialista modell gazdasági elemei. 

 
Tartalom: 

• Az olajválság gazdasági hatása a keleti, illetve nyugati világban. 
• A kelet-nyugat cserearányromlás. A szocialista országok eladósodása. 
• A Gorbacsov-korszak; a Szovjetunió felbomlása. 
• Rendszerváltás Közép-Kelet-Európában. A nemzeti konfliktusok megerősödése. 
• A gazdasági szerkezetváltás és privatizáció nehézségei a volt szocialista országokban. 

Szociális feszültségek; munkanélküliség. A gazdasági teljesítőképesség visszaesése. 
• Az EU tagállamai. A Maastricht-kritériumok; az ECU és az euro. A közösség belső 

feszültségei és a bővítés problémái. Az EU és Közép-Kelet-Európa. 
• A kelet-közép-európai országok együttműködési nehézségei; nemzetiségi konfliktusok; a 

térség polarizálódása. 
• Jugoszlávia felbomlása; a polgárháború. ùjjáépítési tervek. 
• Az Egyesült Államok gazdasági és politikai súlya a világban. 
• Az ázsiai kontinens; Japán és a délkelet-ázsiai régió szerepének növekedése a 

világgazdaságban. 
• A Magyar Köztársaság külpolitikája és külkapcsolatai; kapcsolatok a szomszédos 

országokkal; a határokon túli magyarság és az anyaország kapcsolata. Magyar 
állampolgárok külföldön: útlevél, vízum. 
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Követelmények: 

• Statisztikai ábrák segítségével vázolja, hogy a keleti blokk országaiban hogyan változott a 
nemzeti jövedelem 1970-1995 között. Következtetéseit vesse össze a munkanélküliségre 
vonatkozó adatokkal. 

• Értékelje, hogy a kelet-nyugat cserekapcsolatok miért váltak a keleti blokk országai 
számára kedvezőtlenebbekké az olajválság után. 

• Ismerje az USA elnökeit 1945-1996 között. 
• Statisztikák alapján összegezze az USA nemzetközi hatalmának legfontosabb tényezőit. 
• Ismerje az SZKP főtitkárait 1945-1991 között. 
• Indokolja meg, hogy véleménye szerint milyen okok vezettek a kommunista diktatúrák 

bukásához. 
• Térkép segítségével igazolja, hogy a keleti blokk felbomlása polarizálta a közép-kelet-

európai térséget. 
• Térképről olvassa le, hogy mely független államok léteznek a volt Szovjetunió területén. 
• Ismerje, hogy a keleti blokk egyes országaiban hogyan ment végbe a rendszerváltás. 
• Értékelje, hogy mely feltételek garantálhatják, hogy az egyesített Németország nem 

veszélyezteti a világbékét. 
• Ismerje az egyes európai országok államformáját, fővárosát. Utóbbiakat mutassa meg a 

térképen. 
• Ismerje a jelentősebb Európán kívüli országok államformáját, fővárosát. 
• Források segítségével bizonyítsa Kína jelentőségét a világpolitikában. 
• Elemezze a japán gazdasági sikerek gazdasági-társadalmi hátterét. 
• Vázolja, hogy mely európai országok alkotják az EU-t. 
• Vitassák meg az EU-tagság előnyeit és hátrányait. 
• Készítsen vázlatot néhány európai integrációs szervezet fő feladatairól. 
• Ismerje Jugoszlávia felbomlásának körülményeit; legyen tisztában a volt Jugoszláviára 

érvényes nemzetiségi és vallási megoszlással. 
• Értékelje a nemzetközi szervezetek részvételét a délszláv válság megoldásában. 
• Ismerje a hágai nemzetközi bíróság jogkörét; a délszláv válsággal kapcsolatos feladatait. 
• Legyen tisztában azzal, hogy a hadviselés mely eszközei minősülnek háborús bűnöknek. 
• Értékelje Magyarország OECD-tagságának jelentőségét. 
• Legyen tisztában azzal, hogy mely országokba utazhat útlevéllel; mely országokba kell 

vízumot kérnie. 
• Ismerje az útlevél kiváltásának általános feltételeit, lebonyolítási módját. 
• Magyarázza meg, hogy mit jelent a "fogyasztói társadalom", illetve a "jóléti állam" 

fogalma. Értékelje ennek gazdasági-társadalmi hátterét. 
• Vitassák meg a polgári demokrácia, a jóléti társadalom és a piacgazdaság 

összefüggésének tartalmát. 
 

Módszerek: 
• frontális munka, csoportmunka, vita, forráselemzés, filmelemzés, szerepjáték 
 
 

12.7. Érettségi felkészülés 
(20 óra) 
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MATEMATIKA 
 

 
A matematika tanítás célja a matematikai kulcskompetencia fejlesztése. A Nat 2007 szerint 

„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.” 

Fejlesztési céljaink között szerepel a biztos alapkészségeken alapuló ismeretszerzés és 
ismeretalkalmazás, a problémakezelés és problémamegoldás fejlesztése, a logikus gondolkodás 
fejlesztése. 

A matematika tantárgy oktatásának keretében más kulcskompetenciák fejlesztésére és 
kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítására is sor kerül (pl. az anyanyelvi kommunikáció, a 
hatékony, önálló tanulás, a tanulás tanítása). 
 A HEFOP matematikai kompetencia fejlesztő programcsomagjának bevezetése különösen 
segíti a kompetencia alapú oktatás megvalósítását. A program adaptálása során elkészítettük a 
megfelelő tantervi kiegészítés, amelyet ez a tanterv tartalmaz. 
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9. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 10. évfolyam) 

 
Tanterv kiegészítés a kompetencia alapú programcsomag alapján történő tanításhoz 

Óraszám:136(+8) x 45 perc 
 

Tartalom: 
 

1. Halmazok, logika, 
kombinatorika  

27 óra 

2. Számtan, algebra 38 óra 

3. Összefüggések, 
függvények 

23 óra 

4. Geometria 30 óra 

5. Statisztika, 
valószínűség-
számítás 

18 óra 

 
Részei 

 

Számok, műveletek. Számelmélet.Algebra. 9.1 

Geometria. 9.2 

Függvények. 9.3 

Statisztika, valószínűség-számítás. 9.4 

Halmazok, logika, kombinatorika  9.5 

 
 

9.1 Számok, műveletek, számelmélet, algebra 
38 óra 
 
Tartalom: 

• Ismétlés: műveletek, hatványozás. 
• A valós szám fogalomkör; számhalmazok. 
• Az oszthatóság fogalma. Bizonyítási feladatok. Euklideszi algoritmus. Eratoszthenészi 

szita. 
• A valós számok összeadásának, szorzásának kommutatív, asszociatív, disztributív 

tulajdonságai.  
• A négyzetgyök azonosságai. 
• Kamatos kamat kiszámítása. 
• Műveletek algebrai racionális egész és törtkifejezésekkel, további azonos átalakítások 

megismerése, az azonosságok mindkét irányban történő alkalmazásának gyakorlása. 
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• Az alaphalmaz, az értékkészlet vizsgálata, a szorzattá alakítás módszere, az azonos 
átalakítások szerepe az egyenletek megoldásában. 

• Sok és igen változatos egyenlet megoldása. Az ekvivalens, nem ekvivalens átalakítások 
bemutatása.  

• Szöveges problémák megoldása. A szöveg matematikai lényegének megértése, az 
összefüggések keresése, a matematikai modell megfogalmazása, a felírt egyenlet 
megoldása, a megoldás helyességének ellenőrzése a szöveg alapján. 

 
Követelmény: 

• ismerjék az oszthatóság értelmezését, és biztosan tudják alkalmazni az alapvető 
számelméleti ismereteket (oszthatósági feltételeket, az összetett számok prímtényezős 
felbontását, számok legkisebb közös többesének, legnagyobb közös osztójának 
meghatározását, az Euklideszi algoritmust); 

• tudják indokolni az egész kitevőjű hatványok értelmezését, ismerjék és feladatokban 
(például kamatos kamat kiszámítására) tudják alkalmazni a hatványozás azonosságait, 
ismerjék a számok normálalakját, abszolút értékét. 

• Ismerjék a négyzetgyök fogalmát, azonosságait, ezeket tudják feladatokban alkalmazni 
• ismerjék az elsőfokú, illetve az elsőfokúra vezető egyismeretlenes egyenlőtlenség 

fogalmát, jól ismerjék algebrai megoldási módszerüket; 
• különböző típusú egyenletekhez (abszolútértékes, algebrai törtes) tudjanak önállóan 

megoldási módszert választani (algebrai, grafikus); 
• tudatosan ismerjék a mérlegelvet, biztosak legyenek az egyenlőtlenségek megoldásánál 

történő alkalmazásukban;  
• legyen igényük és készségük a megoldás helyességének ellenőrzésére; 
• legyenek képesek szöveges feladatok matematikai elemzésére, és a feladathoz tartozó 

egyenlet felírására, megoldására; 
• ismerjék az elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldási módjait, speciális 

eseteit; 
• legyen gyakorlatuk az eredmények előzetes becslésében, és igényük a megoldás 

ellenőrzésére; 
 

Módszerek: 
• frontális, egyéni, pár- és kooperatív csoportmunka 
• más tudományterületekkel és a mindennapokkal kapcsolatos problémák felvetése, 

elemzése 
• a tanulói aktivitás előtérbe helyezése 
 
 

9.2 Geometria 
30 óra 
 
Tartalom: 

• A szemlélet alapján elfogadott tapasztalati tények és az eddig tanult geometriai ismeretek 
rendezése. Az alapfogalmak, axiómák, definíciók, tételek logikai rendje. 

• A geometriai jelölések. 
• A geometriai szerkesztések euklideszi hagyományai, a szokásos eszközök és azok 

használata. 
• Szerkeszthető és nem szerkeszthető ponthalmazok. 
• Ismétlés: a háromszögek oldalai és szögei közötti összefüggések, a háromszög nevezetes 

vonalaira, pontjaira vonatkozó tételek. A háromszögbe és a háromszög köré írt kör. 
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• Ismétlés: a derékszögű háromszögekre vonatkozó két nevezetes tétel a Thalész-tétel és a 
Pitagorasz-tétel. Számítási feladatok, számolás zsebszámológéppel. 

• Ismétlés: háromszögek szerkesztése a tanult definíciók és tételek alapján. A megoldás 
menetének felismerése, egyes lépéseinek megfogalmazása, a különböző helyzetek 
vizsgálata. 

• Érintő szerkesztése körhöz külső pontból. 
• Négyszögek és sokszögek. A sokszögekre vonatkozó tételek: a konvex sokszögek belső 

szögeinek összege, átlóinak száma. A paralelogramma definíciója és tulajdonságai. 
• Az egybevágósági transzformációk és tulajdonságaik. 
• Tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria, középpontos tükrözés, középpontos 

szimmetria. 
• Pont körüli forgatás, forgásszimmetria, eltolás. 
• Vektor geometriai fogalma, vektorműveletek. 
• Példa nem kölcsönösen egyértelmű geometriai transzformációra: merőleges vetítés és 

alaptulajdonságainak alkalmazása feladatokban. 
• A körökről szerzett eddigi ismeretek bővítése. A középponti szög és a hozzá tartozó körív 

hossza, valamint a hozzá tartozó körcikk területe közötti összefüggések. A szögek 
mérésének másik módszere: mérés az ívhosszal, a radián.  

• Térgeometriai alapismeretek 
• A gömbi geometria alapjai, szerkesztések a Lénárt-gömbön 

 
Követelmény: 

• ismerjék a geometriai alapfogalmakat, az alapvető állításokat;  
• legyen fogalmuk a definíciók szükségességéről, érezzék a tételek bizonyításának 

szükségességét; 
• ismerjék a körvonalat, a körlapot, a kör érintőjét, a szakaszfelező merőlegest, a 

szögfelezőt és még néhány egyszerű tulajdonsággal jellemezhető ponthalmazt (parabola, 
ellipszis, hiperbola), tudjanak ponthalmazokat kijelölni a síkon és a koordinátasíkon; 

• ismerjék meg a tárgyalt alakzatok (például speciális háromszögek, négyszögek és 
szabályos sokszögek) legfontosabb jellemzőit, a rájuk vonatkozó legfontosabb tételeket, 
azok bizonyítását; 

• ismerjék a háromszög nevezetes vonalait, beírt és köréírt körét; 
• a tanult ismereteket tudják alkalmazni bizonyítási, számítási és szerkesztési feladatokban. 
• tudják a tanult geometriai transzformációk konkrét kivitelezését, ismerjék legfontosabb 

tulajdonságaikat; 
 
Módszerek: 

• térgeometriai megközelítés, a térszemlélet fejlesztését célzó feladatok előtérbe helyezése 
• frontális, egyéni, pár- és kooperatív csoportmunka 
• más tudományterületekkel, különösen a földrajzzal (térképészettel) és a mindennapokkal 

kapcsolatos problémák felvetése, elemzése 
• a tanulói aktivitás előtérbe helyezése 
• Lénárt-gömbön való szerkesztés 
• Szerkesztés Euklides program segítségével 
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9.3 Függvények 
23 óra 
 
Tartalom: 

• A függvényeknél tanult fogalmak, elnevezések, jelölések, az alapfüggvények ismétlése. 
• Állandó függvény, előjel, egészrész, törtrész függvények. 
• Ismétlés: az egyenes és fordított arányosság fogalma, ábrázolása. 
• A függvények jellemzése: értelmezési tartomány, zérushelyek, egy adott intervallumon 

történő növekedés, csökkenés, szélsőértékek, értékkészlet.  
• A függvénytranszformáció fogalma. A függvényértékek és a változó transzformációi. Az 

alapfüggvények transzformálása, a transzformált függvények ábrázolása.  
 

Követelmény: 
• ismerjék a függvényfogalmat, konkrét példákban ismerjék fel a függvénykapcsolatot, 

értsék és megbízhatóan használják a szokásos elnevezéseket; 
• a valós számok (rész)halmazán értelmezett függvények közül ismerjék, és a 

koordinátasíkon tudják ábrázolni a lineáris, az abszolút érték-, a másodfokú, a 
négyzetgyök-, az elsőfokú tört-, az előjel-, az egészrész és a törtrész függvényeket és ezek 
függvénytranszformációit;  

• tudják jellemezni az ismert típusú függvényeket; 
• legyenek képesek egyenletek és egyenlőtlenségek grafikus megoldására; 
• legyen igényük és készségük a megoldás helyességének ellenőrzésére. 

 
Módszerek: 

• grafikus megoldás igényének felkeltése a mindennapi élet problémáin keresztül  
• frontális, egyéni, pár- és kooperatív csoportmunka 
• a tanulói aktivitás előtérbe helyezése 
• Graph program használata 

 
 
9.4 Valószínűség-számítás, statisztika 
18 óra 
Tartalom: 

• Klasszikus valószínűségi mező 
• Geometriai valószínűség 
• Mintavétel 
• Középértékek 
• Szóródási mutatók 
• Diagramok 
 

Követelmény: 
• ismerjék a valószínűség különböző meghatározási módjait; 
• ismerjék a visszatevéses és visszatevés nélküli mintavételi eljárást.  
• ismerjék a számsokaság matematikai jellemzőit: közepek (átlag, medián és módusz), 

átlagos abszolút, és négyzetes eltérés, szórás; 
• ismerjék a relatív gyakoriság,és a valószínűség közötti szemléletes kapcsolatot 
• értsék, hogy milyen következtetések vonhatók le a statisztikai minta jellemző adataiból a 

teljes sokaság paramétereire vonatkozóan (pl. reprezentatív népszámlálás, közvélemény-
kutatás); 
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Módszerek: 
• valószínűségi kísérletek elvégzése  
• frontális, egyéni, pár- és kooperatív csoportmunka 
• Excel program használata 
 
 

9.5 Halmazok, logika, kombinatorika 
27 óra 
 
Tartalom: 
 

• Halmazműveletek , változatos példák a halmazműveletek gyakoroltatására.  
• Halmaz részhalmazainak száma. 
• Matematikai logika alapfogalmai. 
• Matematikai logika műveletei 
• Sorba rendezési, kiválasztási problémák 

 
Követelmény: 

• tudjanak pontosan definiált tulajdonság alapján halmazt alkotni; 
• ismerjék a részhalmaz fogalmát, a halmazok unióképzését, metszetképzését, két halmaz 

különbségének képzését, ezeket biztosan ismerjék fel a Venn-diagrammal történő 
szemléltetésen és a definíciók alapján; 

• ismerjék és alkalmazzák feladatokban a halmazműveletek alapvető tulajdonságait, a 
komplementer halmaz fogalmát, ismerjék a De Morgan azonosságokat; 

• ismerjék az intervallum fogalmát, tudjanak halmazműveleteket végezni intervallumokkal 
• ismerjék és alkalmazzáka logikai szita formulát 
• ismerjék az alapvető leszámlálási módszereket (permutációk, variációk, kombinációk), 
• ismerjék az alapvető logikai műveleteket (tagadás, konjunkció, diszjunkció) 
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9. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 10. évfolyam) 

 
Óraszám:148 x 45 perc 

 
Tartalom: 

 

1. Gondolkodási 
módszerek 

beépítve 

2. Számtan, algebra 60 óra 

3. Összefüggések, 
függvények 

12 óra 

4. Geometria 55 óra 

5. Év végi ismétlés 12 óra 

6. Számonkérés   9 óra 

 
Részei: 

 

Számok, műveletek. Számelmélet. 9.1 

Ponthalmazok. Háromszögek, négyszögek. 
Szerkesztések. 

9.2 

Függvények. 9.3 

Algebrai kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek. 
Négyzetgyök. 

9.4 

Kör, geometriai transzformációk. 9.5 

Év végi ismétlés  9.6 

 

9.1 Számok, műveletek. Számelmélet 
25 óra 
 
Tartalom: 

• Ismétlés: műveletek, hatványozás, halmazelmélet. 
• Halmazműveletek (Descartes szorzat), változatos példák a halmazműveletek 

gyakoroltatására.  
• Halmaz részhalmazainak száma. 
• Matematikai logika alapfogalmai. 
• A valós szám fogalomkör; számhalmazok. 
• Az oszthatóság fogalma. Bizonyítási feladatok. Euklideszi algoritmus. Eratoszthenészi 

szita. 
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• A valós számok összeadásának, szorzásának kommutatív, asszociatív, disztributív 
tulajdonságai.  

• A négyzetgyök azonosságai. 
• Kamatos kamat kiszámítása. 
 

Követelmény: 
• tudjanak pontosan definiált tulajdonság alapján halmazt alkotni; 
• ismerjék a részhalmaz fogalmát, a halmazok unióképzését, metszetképzését, két halmaz 

különbségének képzését, ezeket biztosan ismerjék fel a Venn-diagrammal történő 
szemléltetésen és a definíciók alapján; 

• ismerjék és alkalmazzák feladatokban a halmazműveletek alapvető tulajdonságait, a 
komplementer halmaz fogalmát, ismerjék a De Morgan azonosságokat; 

• tudjanak véges sok elemet sorbarendezni, belőlük különböző feltételeknek megfelelő 
halmazokat konstruálni, ismerjék a véges halmaz összes részhalmazai számának 
meghatározási módszerét; 

• ismerjék az intervallum fogalmát, a számegyenesen tudjanak kijelölni megadott 
intervallumoknak megfelelő ponthalmazokat; 

• ismerjék az oszthatóság értelmezését, és biztosan tudják alkalmazni az alapvető 
számelméleti ismereteket (oszthatósági feltételeket, az összetett számok prímtényezős 
felbontását, számok legkisebb közös többesének, legnagyobb közös osztójának 
meghatározását, az Euklideszi algoritmust); 

• tudják indokolni az egész kitevőjű hatványok értelmezését, ismerjék és feladatokban 
(például kamatos kamat kiszámítására) tudják alkalmazni a hatványozás azonosságait, 
ismerjék a számok normálalakját, abszolút értékét. 

 
 

9.2 Ponthalmazok. Háromszögek, négyszögek. Szerkesztések 
20 óra 
 
Tartalom: 

• A szemlélet alapján elfogadott tapasztalati tények és az eddig tanult geometriai ismeretek 
rendezése. Az alapfogalmak, axiómák, definíciók, tételek logikai rendje. 

• A geometriai jelölések. 
• A geometriai szerkesztések euklideszi hagyományai, a szokásos eszközök és azok 

használata. 
• Szerkeszthető és nem szerkeszthető ponthalmazok. 
• Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok szerkesztése. A parabola, az ellipszis és a 

hiperbola legfontosabb tulajdonságai. 
• Ismétlés: a háromszögek oldalai és szögei közötti összefüggések, a háromszög nevezetes 

vonalaira, pontjaira vonatkozó tételek. A háromszögbe és a háromszög köré írt kör. 
• Ismétlés: a derékszögű háromszögekre vonatkozó két nevezetes tétel a Thalész-tétel és a 

Pitagorasz-tétel. Számítási feladatok, számolás zsebszámológéppel. 
• Ismétlés: háromszögek szerkesztése a tanult definíciók és tételek alapján. A megoldás 

menetének felismerése, egyes lépéseinek megfogalmazása, a különböző helyzetek 
vizsgálata. 

• Érintő szerkesztése körhöz külső pontból. 
• Négyszögek és sokszögek. A sokszögekre vonatkozó tételek: a konvex sokszögek belső 

szögeinek összege, átlóinak száma. A paralelogramma definíciója és tulajdonságai. 
-  

Követelmény: 
• ismerjék a geometriai alapfogalmakat, az alapvető állításokat;  
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• legyen fogalmuk a definíciók szükségességéről, érezzék a tételek bizonyításának 
szükségességét; 

• ismerjék a körvonalat, a körlapot, a kör érintőjét, a szakaszfelező merőlegest, a 
szögfelezőt és még néhány egyszerű tulajdonsággal jellemezhető ponthalmazt (parabola, 
ellipszis, hiperbola), tudjanak ponthalmazokat kijelölni a síkon és a koordinátasíkon; 

• ismerjék meg a tárgyalt alakzatok (például speciális háromszögek, négyszögek és 
szabályos sokszögek) legfontosabb jellemzőit, a rájuk vonatkozó legfontosabb tételeket, 
azok bizonyítását; 

• ismerjék a háromszög nevezetes vonalait, beírt és köréírt körét; 
• a tanult ismereteket tudják alkalmazni bizonyítási, számítási és szerkesztési feladatokban. 
 
 

9.3 Függvények 
12 óra 
 
Tartalom: 

• A függvényeknél tanult fogalmak, elnevezések, jelölések, az alapfüggvények ismétlése. 
• Állandó függvény, előjel, egészrész, törtrész függvények. 
• Ismétlés: az egyenes és fordított arányosság fogalma, ábrázolása. 
• A függvények jellemzése: értelmezési tartomány, zérushelyek, egy adott intervallumon 

történő növekedés, csökkenés, szélsőértékek, értékkészlet.  
• A függvénytranszformáció fogalma. A függvényértékek és a változó transzformációi. Az 

alapfüggvények transzformálása, a transzformált függvények ábrázolása.  
 

Követelmény: 
• ismerjék a függvényfogalmat, konkrét példákban ismerjék fel a függvénykapcsolatot, 

értsék és megbízhatóan használják a szokásos elnevezéseket; 
• a valós számok (rész)halmazán értelmezett függvények közül ismerjék, és a 

koordinátasíkon tudják ábrázolni a lineáris, az abszolút érték-, a másodfokú, a 
négyzetgyök-, az elsőfokú tört-, az előjel-, az egészrész és a törtrész függvényeket és ezek 
függvénytranszformációit;  

• tudják jellemezni az ismert típusú függvényeket; 
• legyenek képesek egyenletek és egyenlőtlenségek grafikus megoldására; 
• legyen igényük és készségük a megoldás helyességének ellenőrzésére. 
 
 

9.4 Algebrai kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek 
35 óra 
 
Tartalom: 

• Műveletek algebrai racionális egész és törtkifejezésekkel, további azonos átalakítások 
megismerése, az azonosságok mindkét irányban történő alkalmazásának gyakorlása. 

• Az alaphalmaz, az értékkészlet vizsgálata, a szorzattá alakítás módszere, az azonos 
átalakítások szerepe az egyenletek megoldásában. 

• Sok és igen változatos egyenlet megoldása. Az ekvivalens, nem ekvivalens átalakítások 
bemutatása.  

• Szöveges problémák megoldása. A szöveg matematikai lényegének megértése, az 
összefüggések keresése, a matematikai modell megfogalmazása, a felírt egyenlet 
megoldása, a megoldás helyességének ellenőrzése a szöveg alapján. 

• Többismeretlenes egyenletrendszerek megoldása. A behelyettesítő módszer. Az egyenlő 
együtthatók módszere. 
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• Paraméteres egyenletek, annak tudatosítása, hogy a megoldás a paraméter függvénye. 
• Az összefoglalásban olyan feladatok is szerepelnek, amelyek megoldása többféle 

ismeretet, körültekintő gondolkodást és kitartó munkát kíván. 
 

Követelmény: 
• ismerjék az elsőfokú, illetve az elsőfokúra vezető egyismeretlenes egyenlőtlenség 

fogalmát, jól ismerjék algebrai megoldási módszerüket; 
• különböző típusú egyenletekhez (abszolútértékes, algebrai törtes) tudjanak önállóan 

megoldási módszert választani (algebrai, grafikus); 
• tudatosan ismerjék a mérlegelvet, biztosak legyenek az egyenlőtlenségek megoldásánál 

történő alkalmazásukban;  
• legyen igényük és készségük a megoldás helyességének ellenőrzésére; 
• legyenek képesek szöveges feladatok matematikai elemzésére, és a feladathoz tartozó 

egyenlet felírására, megoldására; 
• ismerjék az elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldási módjait, speciális 

eseteit; 
• készség szintjén ismerjék az elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek 

behelyettesítéssel és egyenlő együtthatók módszerével történő megoldását, jártasság 
szintjén ismerjék a többismeretlenes egyenletrendszerek behelyettesítéssel történő 
megoldását; 

• jártasak legyenek új ismeretlenek bevezetésében, megbízhatóan tudjanak a szokásos 
szöveges feladatoknál matematikai modellt találni; 

• legyen gyakorlatuk az eredmények előzetes becslésében, és igényük a megoldás 
ellenőrzésére; 

• Az összefoglalás követelménye megegyezik a tárgy e tanévi követelményeivel. 
 
 

9.5 Geometriai transzformációk, kör 
35 óra 
 
Tartalom: 

• Az egybevágósági transzformációk és tulajdonságaik. 
• Tengelyes tükrözés, tengelyes szimmetria, középpontos tükrözés, középpontos 

szimmetria. 
• Pont körüli forgatás, forgásszimmetria, eltolás. 
• Vektor geometriai fogalma, vektorműveletek. 
• Háromszögek egybevágóságának szükséges és elégséges feltétele, szerkesztés és 

bizonyítás az egybevágóság fogalmának felhasználásával. 
• Példa nem kölcsönösen egyértelmű geometriai transzformációra: merőleges vetítés és 

alaptulajdonságainak alkalmazása feladatokban. 
• A körökről szerzett eddigi ismeretek bővítése. A középponti szög és a hozzá tartozó körív 

hossza, valamint a hozzá tartozó körcikk területe közötti összefüggések. A szögek 
mérésének másik módszere: mérés az ívhosszal, a radián.  

• Középponti és kerületi szögek tétele. A kerületi szögek tétele. 
• Látószög-körív, szerkesztések. 
• Húrnégyszög, érintőnégyszög. 
• Két kör közös érintője. 
 

Követelmény: 
• tudják a tanult geometriai transzformációk konkrét kivitelezését, ismerjék legfontosabb 

tulajdonságaikat; 
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• tudják alkalmazni az egybevágóságról tanult ismereteket számítási, bizonyítási, 
szerkesztési feladatokban; 

• ismerjék a középponti és a kerületi szög fogalmát, a középponti szög és az ív közötti 
összefüggést, valamint a körcikk ívhossza és területe közötti összefüggést; 

• ismerjék a középponti és kerületi szögek tételét, a húrnégyszögek, az érintőnégyszögek 
tételét és megfordításukat; 

• tudják alkalmazni a tanult ismereteket egyszerűbb számítási, bizonyítási, szerkesztési 
feladatokban (pl. látókörív szerkesztés). 
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10. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 11. évfolyam) 

 
Tanterv kiegészítés a kompetencia alapú programcsomag alapján történő tanításhoz 

Óraszám: 148 x 45 perc 
 

Tartalom: 
 

1. Kombinatorika, 
valószínűség, gráfok 

17 óra

2. Algebra 46 óra

3. Függvények 11 óra

4. Geometria 29 óra

5. Trigonometria 24 óra

6. Statisztika   6 óra

7. Logika   6 óra

 
Részei: 

 

Geometria : Hasonlóság, körhöz kapcsolódó 
ismeretek. 

10.1 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek. 10.2 

Függvények: 10.3 

A trigonometria elemei. 10.4 

Kombinatorika, valószínűségszámítás 10.5 

Statisztika 10.6 

Logika 10.7 

 
 

10.1 Geometria .: Hasonlóság, körhöz kapcsolódó ismeretek. 
13 óra 
 
Tartalom: 

• Párhuzamos szelők tétele. 
• Párhuzamos szelők tételének megfordítása.  
• Szelőszakaszok tétele, szögfelezőtétel. 
• Középpontos hasonlóság. 
• Hasonlósági transzformáció és tulajdonságai. 
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• Hasonló alakzatok, hasonló síkidomok kerülete és területe. 
• Hasonló testek felszíne és térfogata. 
• Szerkesztési, számítási és bizonyítási feladatok (terület, térfogat, térkép és valóság, 

tervrajzok olvasása). 
• A magasságtétel és a befogótétel. 
• A számtani és a mértani közép közötti összefüggés geometriai megjelenítése. 
• A körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tétele. 
• Vegyes sík- és térgeometriai feladatok megoldása a geometria eddig megismert 

eszközeinek alkalmazásával. 
• Ívmérték 
• Az ívmértéket alkalmazó feladatok 
• A kör és részei 
• Kerületi szögek 
• Látókör 
• Érintő- és húrnégyszögek 
• Gömbi geometria 
 

Követelmény: 
• tudják alkalmazni a hasonlóságról tanult ismereteket számítási, bizonyítási, szerkesztési 

feladatokban, gyakorlatból vett példákban is: terület, térfogat, térkép, tervrajz; 
• ismerjék a párhuzamos szelők tételét és megfordítását, a párhuzamos szelőszakaszok 

tételét;  
• ismerjék a háromszög szögfelezőjére vonatkozó arányt, a derékszögű háromszögben a 

magasság- és befogótételt; 
• ismerjék a hasonló síkidomok területe közötti kapcsolatot. 
• ismerjék a körhöz húzott szelőszakaszok, illetve érintő- és szelőszakaszok tételét. 
 
 

10.2 Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 
46 óra 
 
Tartalom: 

• Szélsőértékproblémák, másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 
• Másodfokú egyenletek algebrai megoldása, a megoldóképlet. 
• Törtes egyenletek megoldása. 
• Szöveges feladatok másodfokú egyenletre, egyenletrendszerre is. 
• Másodfokú egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek algebrai megoldása. 
• Viéte-formulák, gyöktényezős alak. 
• Másodfokú egyenletrendszerek megoldása, szöveges feladatok. 
• Magasabb fokú egyenletek visszavezetése, irracionális egyenletek, egyenlőtlenségek. 
• Paraméteres feladatok. 

 
Követelmény: 

• készség szintjén tudják megoldani a másodfokú egyenleteket, egyenlőtlenségeket algebrai 
és grafikus módszerrel; 

• ismerjék a diszkrimináns szerepét, a gyökök és együtthatók közötti összefüggéseket, az 
egyenlet gyöktényezős alakját; 

• ismerjék a másodfokú függvények transzformációk segítségével történő ábrázolását, a 
függvények tulajdonságait, tudják megállapítani a szélsőérték jellemzőit; 
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• tudjanak megoldani egyszerűbb négyzetgyökös, másodfokúra visszavezethető különböző 
típusú (algebrai törtes, magasabb fokú, gyökös) egyenleteket, másodfokú kétismeretlenes 
egyenlet-rendszereket, paraméteres egyenleteket; 

• ismerjék az ekvivalens és a nem ekvivalens átalakításokat; a megoldások ellenőrzése 
• legyen gyakorlatuk a szöveggel megfogalmazott problémák megoldásában 
• tudják, hogy a számsokaság négyzetes eltéréseinek összege az átlag esetén minimális 

(szórásnégyzet). 
 
 

10.3 Függvények 
11 óra 
 
Tartalom:  

• Lineáris függvények ismétlése 
• Lineáris egyenletrendszerek grafikus megoldása 
• Lineáris törtfüggvény 
• Másodfokú függvények ismétlése 
• Másodfokú függvények grafikonjának ábrázolása teljesnégyzetté alakítással 
• Másodfokú egyenlőtlenségek megoldása 
• Négyzetgyök -függvény 

 
Követelmény: 

• Ismerje a másodfokú és a négyzetgyökfüggvény grafikonját 
• tudjon transzformációk segítségével grafikont készíteni  
• Ismerje a teljes négyzetté alakítás módszerét 
• Tudjon egyenlőtlenségeket megoldani grafikus módszerrel 
• Képes legyen szöveges feladatok megoldására alkalmas fügvény megválasztásával 

 
 
10.4 A trigonometria elemei 
24 óra 
 
Tartalom: 

• Szögfüggvények értelmezése, alaptulajdonságok felfedezése.  
• Táblázat és számológép használata.  
• Trigonometrikus függvények ábrázolása. Új függvénytulajdonságok (periodikusság, 

korlátosság) megismerése és a régebben megismertek ismétlése (pl. páros, páratlan 
függvény). 

• Összefüggések a szögfüggvények között. 
• Háromszög területe. Szinusztétel. 
• Alkalmazás egyszerű számítási és bizonyítási feladatokban (hegyes- és tompaszögek 

szögfüggvényeinek alkalmazásán van a hangsúly). 
 

Követelmény: 
• ismerjék a négy szögfüggvény értelmezését, a közöttük lévő összefüggéseket, a 

szögfüggvénytáblák szerkezetét, használatát, 
• ismerjék a trigonometriai függvényeket, tudják a koordinátasíkon ábrázolni, tudják 

jellemezni legfontosabb tulajdonságaikat,  
• ismerjék a szinusztételt, 
• tudják alkalmazni a tanult trigonometriai ismereteket egyszerű földmérési, geometriai, 

fizikai feladatok megoldásában, 
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• tudják célszerűen használni a zsebszámológépet. 
 
 

10.5 Kombinatorika, valószínűség, gráfok 
17 óra 
 
Tartalom: 

• Vegyes kombinatorikai feladatok, rendszerezés, elnevezések és leíró képletek. 
• A visszatevéses és a visszatevés nélküli mintavétel.  
• A valószínűség fogalma, becslése, kiszámítása egyszerűbb esetekben. 
• A gráfelmélet alapfogalmai 
 

Követelmény: 
• ismerjék az alapvető leszámlálási módszereket (permutációk, variációk, kombinációk), a 

gráfok alkalmazását a kombinatorikus problémák megoldásában; 
• ismerjék a visszatevéses mintavételi eljárást.  
 
 

10.6 Statisztika 
6 óra 
 
Tartalom: 

• Statisztikai alapfogalmak. 
• Diagramok készítése, elemzése 

 
Követelmény: 

• ismerjék a legfontosabb középértékeket és szóródási mutatókat 
• legyenek képesek diagramok alapján adathalmazokat értékelni, összehasonlítani  

 
 
10.7 Logika 
6 óra 
 
Tartalom: 

• implikáció, ekvivalencia 
• skatulya-elv 

 
Követelmény: 

• ismerjék az alapvető logikai műveleteket (tagadás, konjunkció, diszjunkció, implikáció, 
ekvivalencia) 

• alkalmazzák feladatokban a skatulya-elvet 
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10. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 11.évfolyam) 

 
Óraszám: 148 x 45 perc 

 
Tartalom: 

 

1. Kombinatorika, 
valószínűség 

17 óra 

2. Algebra 40 óra 

3. Függvények 15 óra 

4. Geometria 40 óra 

5. Trigonometria 15 óra 

6. Év végi ismétlés 12 óra 

7. Számonkérés   9 óra 

 
Részei: 

 

Geometria I.: Hasonlóság 10.1 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek. 10.2 

Geometria II.: Körhöz kapcsolódó ismeretek, 
vektorok. 

10.3 

A trigonometria elemei. 10.4 

Kombinatorika, valószínűségszámítás 10.5 

Év végi ismétlés. 10.6 

 
 

10.1 Geometria I.: Hasonlóság 
30 óra 
 
Tartalom: 

• Párhuzamos szelők tétele. 
• Párhuzamos szelők tételének megfordítása.  
• Szelőszakaszok tétele, szögfelezőtétel. 
• Középpontos hasonlóság. 
• Hasonlósági transzformáció és tulajdonságai. 
• Hasonló alakzatok, hasonló síkidomok kerülete és területe. 
• Hasonló testek felszíne és térfogata. 
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• Szerkesztési, számítási és bizonyítási feladatok (terület, térfogat, térkép és valóság, 
tervrajzok olvasása). 

• A magasságtétel és a befogótétel. 
• A számtani és a mértani közép közötti összefüggés geometriai megjelenítése. 
• A körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tétele. 
• Vegyes sík- és térgeometriai feladatok megoldása a geometria eddig megismert 

eszközeinek alkalmazásával. 
 

Követelmény: 
• tudják alkalmazni a hasonlóságról tanult ismereteket számítási, bizonyítási, szerkesztési 

feladatokban, gyakorlatból vett példákban is: terület, térfogat, térkép, tervrajz; 
• ismerjék a párhuzamos szelők tételét és megfordítását, a párhuzamos szelőszakaszok 

tételét;  
• ismerjék a háromszög szögfelezőjére vonatkozó arányt, a derékszögű háromszögben a 

magasság- és befogótételt; 
• ismerjék a hasonló síkidomok területe közötti kapcsolatot. 
• ismerjék a körhöz húzott szelőszakaszok, illetve érintő- és szelőszakaszok tételét. 
 
 

10.2 Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 
30 óra 
 
Tartalom: 

• Függvénytani alapfogalmak ismétlése, másodfokú függvények ábrázolása és jellemzése. 
• Szélsőértékproblémák, másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 
• Másodfokú egyenletek algebrai megoldása, a megoldóképlet. 
• Törtes egyenletek megoldása. 
• Szöveges feladatok másodfokú egyenletre, egyenletrendszerre is. 
• Másodfokú egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek algebrai megoldása. 
• Viéte-formulák, gyöktényezős alak. 
• Másodfokú egyenletrendszerek megoldása, szöveges feladatok. 
• Magasabb fokú egyenletek visszavezetése, irracionális egyenletek, egyenlőtlenségek. 
• Paraméteres feladatok. 
• Statisztikai alapfogalmak. 
• Számsokaság négyzetes eltérései összegének minimalizálása: az átlag minimumhely 

tulajdonsága. 
 

Követelmény: 
• készség szintjén tudják megoldani a másodfokú egyenleteket, egyenlőtlenségeket algebrai 

és grafikus módszerrel; 
• ismerjék a diszkrimináns szerepét, a gyökök és együtthatók közötti összefüggéseket, az 

egyenlet gyöktényezős alakját; 
• ismerjék a másodfokú függvények transzformációk segítségével történő ábrázolását, a 

függvények tulajdonságait, tudják megállapítani a szélsőérték jellemzőit; 
• tudjanak megoldani egyszerűbb négyzetgyökös, másodfokúra visszavezethető különböző 

típusú (algebrai törtes, magasabb fokú, gyökös) egyenleteket, másodfokú kétismeretlenes 
egyenlet-rendszereket, paraméteres egyenleteket; 

• ismerjék az ekvivalens és a nem ekvivalens átalakításokat; a megoldások ellenőrzése 
• legyen gyakorlatuk a szöveggel megfogalmazott problémák megoldásában 
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• tudják, hogy a számsokaság négyzetes eltéréseinek összege az átlag esetén minimális 
(szórásnégyzet). 

 
 

10.3 Geometria II.: Vektorok 
10 óra 
 
Tartalom: 

• Vektorműveletek ismétlése.  
• Vektorok alkalmazása geometriai feladatok megoldásában. 
• Vektorok felbontása. Bázisrendszer, vektorkoordináták. 
 

Követelmény: 
• tudják alkalmazni a tanult ismereteket egyszerűbb számítási, bizonyítási, szerkesztési 

feladatokban; 
• ismerjék a vektorok összeadására és kivonására, számmal való szorzására valamint a 

vektorok adott vektorokkal párhuzamos összetevőkre való felbontására vonatkozó 
szabályokat, ezeket tudják alkalmazni egyszerűbb esetekben. 

 
 

10.4 A trigonometria elemei 
25 óra 
 
Tartalom: 

• Szögfüggvények értelmezése, alaptulajdonságok felfedezése.  
• Táblázat és számológép használata.  
• Trigonometrikus függvények ábrázolása. Új függvénytulajdonságok (periodikusság, 

korlátosság) megismerése és a régebben megismertek ismétlése (pl. páros, páratlan 
függvény). 

• Összefüggések a szögfüggvények között. 
• Háromszög területe. Szinusztétel. 
• Alkalmazás egyszerű számítási és bizonyítási feladatokban (hegyes- és tompaszögek 

szögfüggvényeinek alkalmazásán van a hangsúly). 
 

Követelmény: 
• ismerjék a négy szögfüggvény értelmezését, a közöttük lévő összefüggéseket, a 

szögfüggvénytáblák szerkezetét, használatát, 
• ismerjék a trigonometriai függvényeket, tudják a koordinátasíkon ábrázolni, tudják 

jellemezni legfontosabb tulajdonságaikat,  
• ismerjék a szinusztételt, 
• tudják alkalmazni a tanult trigonometriai ismereteket egyszerű földmérési, geometriai, 

fizikai feladatok megoldásában, 
• tudják célszerűen használni a zsebszámológépet. 
 
 

10.5 Kombinatorika, valószínűség 
17 óra 
 
Tartalom: 

• Vegyes kombinatorikai feladatok, rendszerezés, elnevezések és leíró képletek. 
• A visszatevéses és a visszatevés nélküli mintavétel.  
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• A valószínűség fogalma, becslése, kiszámítása egyszerűbb esetekben. 
 

Követelmény: 
• ismerjék az alapvető leszámlálási módszereket (permutációk, variációk, kombinációk), a 

gráfok alkalmazását a kombinatorikus problémák megoldásában; 
• ismerjék a visszatevéses mintavételi eljárást.  
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11. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 12. évfolyam) 

 
Óraszám: 111 x 45 perc 

 
Tartalom: 

 

1. Vektorok, trigonometria. 22 óra 

2. Hatvány, gyök, logaritmus. 22 óra 

3. Sorozatok. 15 óra 

4. Koordináta-geometria. 24 óra 

5. Kombinatorika, 
valószínűség. 

10 óra 

6. Ismétlések, összefoglalások. 9 óra 

7. Ellenőrző dolgozatok írása. 9 óra 

Részei: 
 

Vektorok, trigonometria 11.1 

Hatvány, gyök, logaritmus 11.2 

Sorozatok 11.3 

Koordináta-geometria 11.4 

Kombinatorika, 
valószínűségszámítás 

11.5 

 
 

11.1 Vektorok, trigonometria 
22 óra 
 
Tartalom: 

• Vektorok ismétlése (vektorműveletek, bázisrendszer, vektorkoordináták).  
• Két vektor skaláris szorzata.  
• A skaláris szorzás alaptulajdonságai.  
• Alkalmazások: merőlegesség igazolása, hajlásszög és távolság meghatározása vektorok 

segítségével, addíciós tételek, cosinustétel. 
• Számítási és bizonyítási feladatok a vektorok, a cosinus- és a sinustétel alkalmazásával.  
• Trigonometrikus egyenletek és egyenlőtlenségek algebrai és grafikus megoldása. 
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Követelmény: 
• ismerjék a vektorok skaláris szorzásának fogalmát, tudják kiszámítani definíció alapján és 

a vektorkoordináták segítségével is a szorzatot,  
• ismerjék a trigonometriai függvényeket, tudják a koordinátasíkon ábrázolni, tudják 

jellemezni legfontosabb tulajdonságaikat,  
• ismerjék a sinus- és cosinustételt, tudják alkalmazni ezeket a feladatok megoldásában, 
• ismerjék a szögfüggvények közötti egyszerűbb összefüggéseket, 
• az addíciós tételek alkalmazásában legyenek járatosak, tudjanak segítségükkel geometriai 

problémákat, egyszerű trigonometrikus egyenleteket megoldani. 
 
 

11.2 Hatvány, gyök, logaritmus 
22 óra 
 
Tartalom: 

• Hatványozásról tanultak rendszerezése, a kiterjesztés szükségessége, lehetőségek a 
kiterjesztésre.  

• Racionális kitevőjű hatvány értelmezése, azonosságok.  
• A racionális számok halmazán értelmezett exponenciális függvény (kiterjesztés lehetősége 

a valós számok halmazára, tulajdonságok elfogadása). Exponenciális függvénnyel leírható 
folyamatok, a téma jelentősége.  

• Az n-edik gyök és a racionális kitevőjű hatványok kapcsolata.  
• Gyökös egyenletek, exponenciális egyenletek.  
• A logaritmus fogalma, gyakorlati alkalmazásai. A logaritmus azonosságai. 
• A logaritmusfüggvény (az exponenciális függvény inverzeként).  
• Logaritmusos és exponenciális egyenletek. 
• Nyitott kérdések, problémák. 
 

Követelmény: 
• ismerjék a racionális kitevőjű hatvány definícióját és tulajdonságait,  
• ismerjék az exponenciális függvények alapvető tulajdonságait, 
• ismerjék a logaritmus fogalmát, azonosságait, a logaritmusfüggvények alapvető 

tulajdonságait, 
• tudják alkalmazni a tanultakat gyakorlati és elméleti jellegű feladatok (pl. exponenciális és 

logaritmikus egyenletek és egyenlőtlenségek) megoldásában (a későbbi témák során is). 
 
 

11.3 Sorozatok 
15 óra 
 
Tartalom: 

• Ismert sorozatok tulajdonságainak felidézése (számtani, mértani sorozat). 
• Sorozatok, számsorozatok általános fogalma. A sorozatok jellemző tulajdonságai. 
• Számtani és mértani sorozat pontos fogalma, az n-edik tag meghatározása. 
• Összegképletek levezetése.  
• Kamat- és járadékszámítási feladatok. 

 
Követelmény: 

• ismerjék a sorozat fogalmát, a nevezetes sorozatok pontos definícióját, a számtani és 
mértani sorozat képleteit, levezetését, 

• tudják alkalmazni a tanultakat kamat- és járadékszámítási feladatokban.  
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11.4 Koordináta-geometria 
24 óra 
 
Tartalom: 

• Algebrai feladatok geometriai jellegű megoldása (pl. egyenletek, egyenlőtlenségek 
grafikus megoldása) korábban már szerepelt.  

• Geometriai tartalmú problémák algebrai megragadása (segédeszközök: 
koordinátarendszer, vektorok): végpontjaival megadott szakasz hosszának megadása, 
osztópontjainak jellemzése algebrai eszközökkel, pontok és ponthalmazok jellemzése 
rendezett számpárok, egyenletek és egyenlőtlenségek segítségével.  

• Az alakzat (ponthalmaz) egyenletének fogalma. A kétismeretlenes  egyenlet 
igazsághalmaza egyértelműen definiál egy ponthalmazt. Adott ponthalmaznak végtelen 
sok egyenlete van.  

• Ponthalmazok uniójának és metszetének algebrai meghatározása.  
• A háromszög egyes tulajdonságainak megjelenítése algebrai formában (súlypont, kerület, 

terület, szögek meghatározhatók három rendezett számpár  - a háromszög csúcsai - 
ismeretében).  

• Speciális helyzetű egyenesek egyenlete. 
• Távolság segítségével definiálható síkbeli ponthalmazok egyenlete: kör, parabola 

(tengelye párhuzamos valamelyik koordinátatengellyel). 
• Körrel, parabolával kapcsolatos illeszkedési és metszési feladatok. 
• Példák a koordináta-geometria matematikai és gyakorlati alkalmazhatóságára. 
• Az egyenes algebrai jellemzése (síkban), az egyenes normálvektoros egyenlete (a skaláris 

szorzás újabb alkalmazása). 
• Konkrét példák az egyenes egyenletének különböző meghatározó adatok segítségével 

történő felírására (célszerűség dönt ezek használatáról). 
• Két egyenes párhuzamosságának és merőlegességének megragadása normálvektoraik 

segítségével.  
• Kör és egyenes, parabola és egyenes közös pontjainak száma (ez utóbbi egyben bizonyítás 

is). 
• Kör érintőjének algebrai megjelenítése (mennyire vihető tovább az itt használt 

érintődefiníció?). 
 

Követelmény: 
• értsék az algebra és geometria összekapcsolódásának legfontosabb lépéseit,  
• legyenek jártasak a vektorkoordináták alkalmazásában,  
• ismerjék és tudják alkalmazni a két pont távolságára, szakasz felezőpontjának, 

osztópontjának koordinátáira, háromszög súlypontjára vonatkozó képleteket, 
• értsék a ponthalmaz egyenletének fogalmát, 
• ismerjék az egyenes egy egyenletét és a kör középponti egyenletét, levezetését,  
• konkrét feladatok során mutassák meg, hogy képesek geometriai tartalmú probléma 

algebrai formába öntésére (pl. két egyenes metszépontjának meghatározása), az algebrai 
úton megoldott feladat eredményének geometriai értélmezésére, 

• tudják meghatározni kör és egyenes kölcsönös helyzetét, kör adott pontjában húzható 
érintőjének egyenletét, 

• tudjanak egyszerű elsőfokú kétismeretlenes egyenlőtlenségrendszert megoldani a 
koordinátageometria eszközeivel. 
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11.5 Kombinatorika, valószínűség 
10 óra 
 
Tartalom: 

• Vegyes kombinatorikai feladatok, rendszerezés, elnevezések és leíró képletek. 
• A valószínűség kombinatorikus kiszámítása. 
• A valószínűség általánosabb fogalma, tulajdonságai. 
• Valószínűségek a visszatevéses és visszatevés nélküli mintavételnél. 
 

Követelmény: 
• ismerjék az alapvető leszámlálási módszereket (permutációk, variációk, kombinációk), a 

gráfok alkalmazását a kombinatorikus problémák megoldásában; 
• ismerjék a valószínűség különböző meghatározási módjait; 
• ismerjék a visszatevéses és visszatevés nélküli mintavételi eljárást.  
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11. évfolyam - Emelt szint 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 12. évfolyam) 

 
Óraszám: 185 x 45 perc 

 
Cél: 

• A felsőfokú oktatás matematika anyagának sikeres tanulásához szükséges matematikai 
tevékenységek megismertetése, elsajátítása az életkornak megfelelő szinten. 

• A megfigyelőkészség, az elvonatkoztatási és általánosítási képesség, a matematikai 
gondolkodókészség és a kifejezőkészség további fejlesztése. 

• Olyan problémák tárgyalása, olyan bizonyítások végzése, amelyek hosszabb 
gondolatmenetet igényelnek. Az ezekhez szükséges kitartó és igényes munkavégzésre 
nevelés.  

• Egy-egy problémával kapcsolatban távolinak látszó matematikai ismeretek 
összekapcsolása. 

• Többféle gyakorlati probléma megoldásának keresése, azokhoz új fogalmak bevezetése, 
régebben megismert anyagrészek mozgósítása. A matematikai modellalkotás gyakorlása 
és fejlesztése. 

• Önellenőrzési igény és képesség fejlődése. A pontosan és jól elvégzett munka öröme, 
megbecsülése. 

• Utalás más tudományokkal való kapcsolatra és a matematika történeti vonatkozásaira. 
 

Az ezekhez kapcsolódó matematikai ismeretek: 
• kombinatorikai alapesetek megnevezése (bár fontos az állandó új ötletek előnyben 

részesítése, ám egy bizonyos szint után zavaró lehet az is, ha az állandóan felbukkanó 
alapeseteket minden esetben elölről kezdve kell megoldani. Nem véletlenül kaptak helyet 
a matematikában “jónevű sablonok”: megoldóképlet, cosinustétel, sinustétel, 
magasságtétel, stb.), leírás képlettel, gyakorlati alkalmazások, diszkussziók, 

• paraméter szerepe a problémák általános vizsgálatában, általánosításában, 
• adott halmaz két eleme közti olyan művelet megismerése, melynek eredménye nem 

tartozik a halmazhoz: skaláris szorzás igényes tárgyalása, analógiák és különbözőségek 
kiemelése az eddig megismert műveletekhez viszonyítva (halmazműveletek, logikai 
műveletek, vektorok összeadása, vektor szorzása valós számmal), utalás a helyesen 
megválasztott szimbólumok jelentőségére (elég, ha csak a  +  jel többféle, sokszor nagyon 
zavaró jelentésére utalunk), 

• sinustétel, cosinustétel,  
• hatvány fogalmának kiterjesztése racionális kitevőre, a kiterjesztés lépéseinek logikája, 

egyéb lehetőségek vizsgálata, az irracionális kitevő problémája, 
• az exponenciális és a logaritmusfüggvény fogalma és tulajdonságai, jelentőségük, 
• a valós számok halmazának újabb tulajdonságai: számosság, Archimédeszi axióma, felső 

határ axióma, 
• a sorozatokról tanultak ismétlése; a sorozatok új szempontok szerinti vizsgálata: 

korlátosság, monotonitás, határérték, sorozatból képezett sorozat: sor, 
• eseményalgebra, véletlentől függő jelenségek elemzése a valószínűségszámítás és a 

statisztika eszközeivel, 
• az algebra és a geometria összefonódása: koordináta-geometria, alkalmazásai. 
(Az általános célokat nem ismételjük az altémáknál, ott a tanítás szaktárgyi céljait 

konkrétizáljuk.) 
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Követelmény: 
• tudjanak olyan matematikai problémákat is megoldani, amelyek hosszabb 

gondolatmenetet kívánnak, legyen erejük és kitartásuk a tartós munkavégzéshez, 
• az összetettebb szövegekben is értsék a matematikai lényeget, ismerjék fel az 

összefüggéseket, tudják követni és értelmezni a tanult bizonyításokat, azokat tudatosan 
alkalmazzák problémamegoldásra, 

• lássák a vektorműveletek kiegészítését a skaláris szorzással, ismerjék ennek a műveletnek 
a tulajdonságait, és tudjanak azokkal dolgozni, 

• készség szintjén tudjanak megoldani sinus- és cosinustétel alkalmazását igénylő számítási 
feladatokat, tudják alkalmazni a tanult trigonometrikus azonosságokat, 

• ismerjék a tárgyalt újabb függvénytípusokat, a hatvány és logaritmus azonosságait készség 
szintjén tudják alkalmazni, ha nem túlzottan bonyolult kifejezésekkel dolgoznak, 

• készség szintjén oldjanak meg kamat- és járadékszámítással kapcsolatos feladatokat, 
• értsék a sorozat határértékének definícióját, a határérték-tételeket egyszerűbb esetekben 

maguk is tudják alkalmazni,  
• kombinatorikai problémákat tudják a matematika nyelvén megfogalmazni, megoldani, 
• feladatok megoldásaiban tudják alkalmazni a binomiális tételt, a “skatulya-elvet”, a teljes 

indukciós bizonyítási módszert, 
• értsék a koordináta-geometria módszerét: tudjanak problémához alkalmazkodó 

koordinátarendszert választani, ismerjék és alkalmazzák a tanult alakzatok egyenletét 
összetettebb feladatokban is. 

 
Tartalom: 

 

1. Kombinatorika.  15 óra 

2. Bemelegítő feladatsorok.  12 óra 

3. Vektorok, trigonometria.  26 óra 

4. Hatvány, gyök, logaritmus.  26 óra 

5. Analízis elemei I.  34 óra 

6. Valószínűségszámítás, matematikai 
statisztika elemei.  

15 óra 

7. Koordináta-geometria.  32 óra 

8. Ismétlések, összefoglalások.  13 óra 

9. Ellenőrző dolgozatok írása.  12 óra 

 
Részei: 

 

Kombinatorika  E 11.1 

Bemelegítő feladatsorok E 11.2 

Vektorok, trigonometria E 11.3 
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Hatvány, gyök, logaritmus  E 11.4 

Analízis elemei I. E 11.5 

Valószínűségszámítás, matematikai 
statisztika elemei 

E 11.6 

Koordináta-geometria E 11.7 

Ismétlések, összefoglalások E 11.8 

Ellenőrző dolgozatok írása E 11.9 

 
 

E 11.1 Kombinatorika 
15 óra 
 
Cél: 

• Változatos gondolkodási módszerek megismerése és alkalmazása. 
• Készítse elő a statisztika és valószínűségszámítás tárgyalását (magasabb szinten is). 
• Problémamegoldás eszköztárának bővítése. 
 

Követelmény: 
• készség szinten alkalmazzák az alapvető leszámlálási problémák során felismert 

összefüggéseket összetettebb feladatok megoldásának részeként, 
• tudják alkalmazni a skatulya elvet olyan probléma megoldása során is, amely 

megjelenésében ezt nem sugallja,  
• tudják a binomiális tételt bizonyítani és alkalmazni egyszerűbb feladatokban,  
• ismerjék a visszatevéses és visszatevés nélküli mintavételi eljárás lényegét, 

gyakorlati alkalmazásait. 
 

Tartalom: 
• Változatos feladatok sorbarendezésre, kiválasztásra. 
• Skatulya elv. 
• Kombinációk.  
• A binomiális tétel.  
• A binomiális együtthatók néhány tulajdonságának igazolása algebrai és kombinatorikai 

megfontolás segítségével.  
• A Pascal háromszög.  
• Kombinatorikus problémák megjelenése a matematika más területein és a gyakorlati 

életben: mintavételi eljárások (visszatevéssel és anélkül). A “selejt” relatív 
gyakoriságának kifejezése a tárgyalt mintavételi eljárások esetén. Megfigyelések. 

 
 

E 11.2 Bemelegítő feladatsorok 
12 óra 
 
Cél: 

• Olyan gondolatmenetek és eljárások megismerése, amelyek mutatják a magasabb szintű 
matematika tanulásának előnyeit. 

 



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 165

Követelmény: 
• lássák a paraméteres feladat jelentőségét a matematikai tevékenységekben, 
• biztonsággal kezeljenek közepesen bonyolult algebrai kifejezéseket is. 
 

Tartalom: 
• Paraméteres első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása, diszkutálása. 
• Nevezetes egyenlőtlenségek alkalmazása szélsőérték feladatokban (kétváltozós 

problémák). 
• Számelméleti feladatok az eddig szerzett ismeretekre támaszkodva.  
 
 

E 11.3 Vektorok, trigonometria 
26 óra 
 
Cél: 

• Megmutatni a vektorok és a trigonometria sokoldalú alkalmazhatóságát. 
• Olyan szilárd alapok rögzítése, amelyekre a felsőfokú tanulmányok során biztosan lehet 

építeni mindkét témakörben. 
• Újabb példát mutatni egy művelet absztrakt definíciójára (amit legfeljebb motiválni lehet), 

s azokra az alapvető mozzanatokra, amelyek egy művelet bevezetése után a tulajdonságok 
felderítésére szolgálnak. 

 
Követelmény: 

• ismerjék a vektorok skaláris és vektoriális szorzásának fogalmát,  
• tudják kiszámítani definíció alapján és a vektorkoordináták segítségével is a szorzatot,  
• tudják alkalmazni egyszerűbb bizonyítási feladatokban a vektorok skaláris szorzatát pl. a 

merőlegesség bizonyítására (pl. síkra merőleges egyenes tétele),  
• ismerjék a sinus- és cosinustételt, tudják alkalmazni ezeket a feladatok megoldásában, 
• az addíciós tételek alkalmazásában legyenek járatosak, tudjanak segítségükkel geometriai 

problémákat, trigonometrikus egyenleteket megoldani, új összefüggéseket önállóan 
felfedezni, 

• tudjanak összetett trigonometrikus függvényeket vizsgálni a szokásos, illetve újabb 
szempontok szerint (pl. konvexitás). 

 
Tartalom: 

• Vektorok ismétlése (vektorműveletek, bázisrendszer, vektorkoordináták).  
• Két vektor skaláris szorzata.  
• A skaláris szorzás alaptulajdonságai, belátása (ahol * a skaláris szorzás, Ĺ  a vektorok 

közötti összeadás, + pedig a valós számok közötti összeadás jele). A tárgyalás során nem 
szükséges használni ezt a jelölést, de a tanulóknak érteniük kell, hogy az azonosság két 
oldalán összesen háromféle művelet szerepel, így nem nevezhető disztributivitásnak a 
skaláris szorzásnak ez a tulajdonsága.  

• A vektoriális szorzás néhány alaptulajdonsága. Példa nem kommutatív műveletre. 
• Alkalmazások: merőlegesség igazolása, hajlásszög és távolság meghatározása vektorok 

segítségével, addíciós tételek, cosinustétel (esetleg fizikai vonatkozások). 
• Számítási és bizonyítási feladatok a vektorok, a cosinus- és a sinustétel alaklmazásával.  
• Trigonometrikus egyenletek és egyenlőtlenségek algebrai és grafikus megoldása. 
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E 11.4 Hatvány, gyök, logaritmus 
26 óra 
 
Cél: 

• Új függvénytípusok megismerése. 
• A függvénykiterjesztés alaplépéseinek megismerése, végrehajtása. 
• Alkalmazásra kész hatvány- és logaritmusfogalom, gyakorlati hasznosulások bemutatása. 
 

Követelmény: 
• ismerjék a racionális kitevőjű hatvány definícióját és tulajdonságait,  
• ismerjék a racionális számok halmazán értelmezett exponenciális függvények alapvető 

tulajdonságait, értsék meg a valós számhalmazra történő kiterjesztés logikáját, ismerjék 
meg az ennek következményeként keletkező exponenciális függvények alapvető 
tulajdonságait, 

• ismerjék a logaritmus fogalmát, azonosságait, a logaritmusfüggvények alapvető 
tulajdonságait, 

• tudjanak a különböző alapú logaritmusokkal dolgozni, 
• tudják alkalmazni a tanultakat gyakorlati és elméleti jellegű feladatok (pl. exponenciális és 

logaritmikus egyenletek és egyenlőtlenségek) megoldásában (a későbbi témák során is). 
 

Tartalom: 
• Hatványozásról tanultak rendszerezése, a kiterjesztés szükségessége, lehetőségek a 

kiterjesztésre.  
• Racionális kitevőjű hatvány értelmezése, azonosságok.  
• A racionális számok halmazán értelmezett exponenciális függvény (kiterjesztés lehetősége 

a valós számok halmazára, tulajdonságok elfogadása). Exponenciális függvénnyel leírható 
folyamatok, a téma jelentősége.  

• Számolás a 10 hatványaival.  
• Az n-edik gyök és a racionális kitevőjű hatványok kapcsolata.  
• Gyökös egyenletek, exponenciális egyenletek.  
• A logaritmus fogalma, gyakorlati alkalmazásai. A logaritmus azonosságai.  
• A logaritmusfüggvény (az exponenciális függvény inverzeként). Logaritmikus egyenletek.  
• Nyitott kérdések, problémák. 
 
 

E 11.5 Analízis elemei I. 
34 óra 
 
Cél: 

• Ismerkedés az analízis módszereivel. 
• Speciális függvénytípus - sorozatok - több szempontú vizsgálata. 
• Gyakorlati problémák sorával megmutatni a közvetlen hasznosítás lehetőségét. 
 

Követelmény: 
• ismerjék a sorozat fogalmát, a nevezetes sorozatok pontos definícióját, a számtani és 

mértani sorozat képleteinek levezetését, 
• tudják alkalmazni a tanultakat kamat- és járadékszámítási feladatokban,  
• tudják a sorozat határértékének pontos definícióját, egyszerűbb sorozatok konvergenciáját 

igazolni, a konvergens sorozatok határértékét meghatározni, 
• tudják alkalmazni a teljes indukció módszerét, 
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• értsék a konvex síkidom kerülete létezésének bizonyítását, a kör kerületképletének 
levezetését, 

• tudják alkalmazni a mértani sor konvergenciájáról tanultakat.  
 

Tartalom: 
• Ismerkedés a valós számok halmazával: elfogadott tulajdonságok (két alapművelet 

tulajdonságai, semleges elemek, inverz műveletek), újdonságok (számosság, 
Archimedeszi axióma, felső határ axiómája). 

• Sorozatok, számsorozatok. Speciális sorozatok részletesebb vizsgálata (Fibonacci, 
számtani és mértani sorozat).  

• Kamat- és járadékszámítási feladatok.  
• Teljes indukció, mint új bizonyítási módszer.  
• Bernoulli egyenlőtlenség.  
• Sorzatok tulajdonságai: monotonitás, korlátosság (függvénytulajdonságok 

átfogalmazásával).  
• Nullsorozatok.  
• Sorozatok határértéke. Konvergens és divergens sorozatok.  
• A monoton és korlátos sorozatok konvergenciájának bizonyítása.  
• A   sorozat vizsgálata konvergencia szempontjából.  
• Sorok, a mértani sor, a mértani sor konvergenciájának vizsgálata. 
• Alkalmazások: az e szám, konvex síkidom kerülete, utalás az exponenciális (és 

logaritmus) függvény elfogadott tulajdonságainak bizonyíthatóságára. A kör kerülete. 
 
 

E 11.6 Valószínűségszámítás, matematikai statisztika elemei 
15 óra 
 
Cél: 

• Megmutatni, hogy a véletlen jelenségek is vizsgálhatók a matematika eszközei 
segítségével. 

• Belátni, hogy sok esetben a költséges (vagy eleve lehetetlen) biztos tudás helyett elegendő 
megfelelően választott részhalmaz vizsgálata is a nagy valószínűséggel helyes döntések 
meghozatalához. 

 
Követelmény: 

• ismerjék az eseményalgebra elemeit,  
• tudjanak (véges eseményterű) véletlen kísérletet elemezni valószínűségeloszlás 

segítségével, 
• konkrét feladatokban ismerjék meg a legnagyobb valószínűség elvét (pl. selejtbecslés, 

állatszámlálás mintavétel segítségével), 
• ismerjék a statisztikai sokaságokra vonatkozó Markov és Csebisev tulajdonságot és ennek 

következményét a számsokaság elemeinek a sokaság átlagától való eltéréseire. 
Tartalom: 

• Véletlen kísérletek elemzése (szerencsejátékok, saját kísérletek), események és 
valószínűségeik meghatározása.  

• Események összege, szorzata, különbsége konkrét kísérletekben, ezek valószínűségeinek 
meghatározása.  

• Eseménytér, elemi esemény. Komplementer esemény, lehetetlen esemény. Példák nem 
véges eseménytérre.  

• Valószínűségek meghatározása mintavételnél. A legnagyobb valószínűség (maximum 
likelihood) elvének megismerése konkrét feladatok alapján. 
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• Törvényszerűségek számsokaságokra: a Markov és a Csebisev tulajdonság. Ezek jelentése 
kombinatorikus módszerrel vizsgálható véletlentől függő események, illetve 
adathalmazok vizsgálata során. 

• Feltételek  Kisebb csoportokban végezhető kísérletek elemzése munkalapok 
segítségével. Jól (motiváló hatású) választott adathalmazok, elemzésükhöz megfelelő 
táblázatok készítése. Feldolgozás számítógépes programmal is történhet (pl. Excel). 

 
 

E 11.7 Koordináta-geometria 
32 óra 
 
Cél: 

• Megmutatni, hogyan fedezhető fel és hogyan aknázható ki a matematika két különböző 
(eddig különbözőnek tartott) területének kapcsolata. 

• Rögzíteni a korábbi geometriai ismereteket és új ismeretekre szert tenni a koordináta-
geometria segítségével. 

 
Követelmény: 

• értsék az algebra és geometria összekapcsolódásának legfontosabb lépéseit,  
• tudják a tanult levezetéseket: két pont távolsága, szakasz osztópontjának koordinátái, 

háromszög súlypontja, 
• értsék a ponthalmaz egyenletének fogalmát, 
• tudják a tanult alakzat-egyenletek levezetését,  
• konkrét feladatok során mutassák meg, hogy képesek geometriai tartalmú probléma 

algebrai formába öntésére, az algebrai úton megoldott feladat eredményének geometriai 
értelmezésére: pl. adott pontjában érintő körhöz és parabolához, illetve érintő adott 
pontból körhöz, két kör kölcsönös helyzete, stb. 

• legyenek képesek a koordináta-geometria eszközeivel önállóan bizonyítani geometriai 
tartalmú állításokat,  

• legyenek képesek a koordináta-geometria eszközeivel önállóan meghatározni adott 
tulajdonsággal rendelkező ponthalmazokat. 

 
Tartalom: 

• Algebrai feladatok geometriai jellegű megoldása (pl. egyenletek, egyenlőtlenségek 
grafikus megoldása) korábban már szerepelt.  

• Geometriai tartalmú problémák algebrai megragadása (segédeszközök: 
koordinátarendszer, vektorok): végpontjaival megadott szakasz hosszának megadása, 
osztópontjainak jellemzése algebrai eszközökkel, pontok és ponthalmazok jellemzése 
rendezett számpárok (számhármasok), egyenletek és egyenlőtlenségek segítségével.  

• Az alakzat (ponthalmaz) egyenletének fogalma. A kétismeretlenes (háromismeretlenes) 
egyenlet igazsághalmaza egyértelműen definiál egy ponthalmazt. Adott ponthalmaznak 
végtelen sok egyenlete van.  

• Ponthalmazok uniójának és metszetének algebrai meghatározása.  
• A háromszög egyes tulajdonságainak megjelenítése algebrai formában (súlypont, kerület, 

terület, szögek meghatározhatók három rendezett számpár (számhármas) -a háromszög 
csúcsai- ismeretében).  

• Speciális helyzetű egyenesek egyenlete.  
• Távolság segítségével definiálható síkbeli ponthalmazok egyenlete: kör, parabola 

(tengelye párhuzamos valamelyik koordinátatengellyel).  
• Körrel, parabolával kapcsolatos feladatok.  
• Példák a koordináta-geometria matematikai és gyakorlati alkalmazhatóságára.  
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• Az egyenes algebrai jellemzése (síkban), az egyenes normálvektoros egyenlete (a skaláris 
szorzás újabb alkalmazása).  

• Konkrét példák az egyenes egyenletének különböző meghatározó adatok segítségével 
történő felírására (célszerűség dönt ezek használatáról).  

• Két egyenes párhuzamosságának és merőlegességének megragadása normálvektoraik 
segítségével.  

• Kör és egyenes, parabola és egyenes közös pontjainak száma (ez utóbbi egyben bizonyítás 
is).  

• Kör és parabola érintőjének algebrai megjelenítése (mennyire vihető tovább az itt használt 
érintődefiníció?).  

• Ellipszis és hiperbola középponti egyenlete.  
• Egyenes egyenlete a térben, sík és gömb egyenlete. 
 
 

E 11.8 Ismétlések, összefoglalások 
13 óra 
 
Tartalom: 

• Az analízis I. fejezet után, az analízis néhány eszközének birtokában, célszerű áttekintést 
adni a hatváy, gyök logaritmus témakörben felmerült függvénykiterjesztési problémákról. 

• Az egyes témák befejezésekor célszerű egy-egy órát a nagyobb áttekintésekre, a 
későbbiekben még megoldandó feladataink felvázolására fordítani. 

 
 

E 11.9 Ellenőrző dolgozatok írása 
12 óra 
 
Cél: 

• Felmérni, hogy az egyes tanulók a meghatározott követelményeket milyen szinten 
teljesítették. 

• Reális képet kapni a tanításunk hatásfokáról. 
• A megírt dolgozatok értékelésekor az erényekre és a hibákra rámutatni, lehetővé téve a 

hibák korrigálását is.  
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12. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 13. évfolyam) 

 
Óraszám: 96 x 45 perc 

 
 

Tartalom: 
 

12.1 Statisztika  24 óra 

12.2 Térgeometria  24 óra 

12.3 Rendszerező ismétlés, érettségire való 
felkészülés  

40 óra 

12.4 Ellenőrző dolgozatok írása 8 óra 

 
 

12.1 Statisztika 
24 óra 
 
Tartalom: 

• valószínűségi kísérletek, számsokaságok, statisztikai adathalmazok vizsgálata, 
• átlag, szórás, relatív gyakoriság, valószínűség fogalmának ismétlése, pontosítása, 
• mintavételi eljárás szükségessége a gyakorlatban, különböző mintavételi eljárások, ezek 

megbízhatósága, 
• a Markov és a Csebisev tulajdonság, illetve tétel ismertetése, ezek jelentése a statisztikai 

sokaság esetén, 
• a nagy számok törvénye, 
• a statisztika munkamódszerének áttekintése: mintavétel, adathalmaz elemzése, 

valószínűségi következtetések, megbízhatósági követelmények. 
 

Követelmény: 
• ismerjék a számsokaság matematikai jellemzőit: közepek (átlag, medián és módusz), 

átlagos abszolút, és négyzetes eltérés, szórás; 
• ismerjék a relatív gyakoriság,és a valószínűség közötti szemléletes kapcsolatot 
• értsék, hogy milyen következtetések vonhatók le a statisztikai minta jellemző adataiból a 

teljes sokaság paramétereire vonatkozóan (pl. reprezentatív népszámlálás, közvélemény-
kutatás); 

• ismerjék a nagy számok törvényének szemléletes tartalmát. 
 
 

12.2 Térgeometria 
24 óra 
 
Tartalom: 

• távolságok és szögek a térben, 
• testek csoportosítása, 
• testek térfogata (elméleti és gyakorlati megközelítés), 
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• a tanult sík- és térgeometriai ismeretek alkalmazása térfogat- és felszínszámítási 
feladatokban, 

• vegyes térgeometriai feladatok, térbeli problémák visszavezetése síkbelire (pl. merőleges 
vetítéssel). 

 
Követelmény: 

• ismerje fel az egyes térbeli alakzatokat, ismerje azok legfontosabb tulajdonságait 
(hengerek, hasábok, kúpok, gúlák, csonka testek, gömb);  

• ismerje a térgeometria fogalmait: térelemek kölcsönös helyzetének, távolságuk, 
hajlásszögük definícióját 

• értse meg és legyen képes visszaadni a tanult tételek gondolatmenetét; 
• tudja alkalmazni az egyes térfogat-, ill. felszínszámítási képleteket. 
 
 

12.3 Rendszerező ismétlés 
40 óra 
 
Tartalom: 

 

1. Elemi algebra 5óra 

2. Számelmélet 3 óra

3. Függvények, transzcendens egyenletek, 
egyenlőtlenségek 

5 óra

4. Sorozatok 2 óra

5. Síkgeometria 4 óra

6. Vektorok 1 óra

7. Trigonometrikus egyenletek 2 óra

8. Trigonometria 3 óra

9. Koordináta-geometria 4 óra

10
. 

Vegyes feladatok, feladatsorok 7 óra

11
. 

Kombinatorika, valószínűség, statisztika 4 óra

 
Követelmény: 

• ismerje az alapvető halmazműveleteket, a halmazok jelöléseit; 
• ismerje és tudja alkalmazni az elemi algebrai azonosságokat; 
• legyen jártas egyszerűbb számelméleti, oszthatósági feladatok megoldásában; 
• tudjon megoldani elemi algebrai egyenleteket, egyenlőtlenségeket, egyenletrendszereket, 

paraméteres változatban is; 
• ismerje fel a másodfokú egyenlet megoldásának alkalmazhatóságát másod-, és 

magasabbfokú egyenletek, gyökös egyenletek esetén; 
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• ismerje az egyes függvények értelmezési tartományát, értékkészletét, tudja függvények 
grafikonját ábrázolni derékszögű koordinátarendszerben, és jellemezze is azokat; 

• ismerje a számtani és a mértani sorozatok definícióit, tételeit és alkalmazza is azokat; 
• legyen széleskörű ismerete a síkgeometriában, ismerje az egyes tételeket és alkalmazza is 

azokat számolásos és bizonyításos feladatokban; 
• jártas legyen a vektorok közötti műveletekben és egyszerűbb esetekben tudja is azokat 

alkalmazni; 
• tudjon megoldani trigonometrikus egyenleteket, egyenletrendszereket; 
• alkalmazza a trigonometrikus tételeket különböző síkgeometriai feladatokban; 
• ismerje a Descartes-féle koordinátarendszert és az abban való ábrázolást; ismerje az 

egyenes, a kör és a parabola egyenletét; tudja használni a korábban megszerzett algebrai 
ismereteit a koordinátageometriai problémák megoldásában. 
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12. évfolyam - Emelt szint 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 13. évfolyam) 

 
Óraszám: 160 x 45 perc 

 
Cél: 

• A felsőfokú oktatás matematika anyagának sikeres tanulásához szükséges matematikai 
tevékenységek és témakörök körének bővítése, elsajátítása az életkornak megfelelő 
szinten.  

• Az elvonatkoztatási és általánosítási képesség és a kifejezőkészség további fejlesztése. 
• Olyan problémák tárgyalása, olyan bizonyítások végzése, amelyek hosszabb 

gondolatmenetet igényelnek. Az ezekhez szükséges kitartó és igényes munkavégzésre 
nevelés.  

• Egy-egy problémával kapcsolatban távolinak látszó matematikai ismeretek 
összekapcsolása. 

• Többféle gyakorlati probléma megoldásának keresése, azokhoz új fogalmak bevezetése, 
régebben megismert anyagrészek mozgósítása. A matematikai modellalkotás gyakorlása 
és fejlesztése.  

• Önellenőrzési igény és képesség további fejlődése. A pontosan és jól elvégzett munka 
öröme, megbecsülése. Saját képességeink minél pontosabb felmérése, a további 
fejlődéshez szükséges módszerek kidolgozása. 

• Utalás más tudományokkal való kapcsolatra és a matematika történeti vonatkozásaira. 
• Áttekintés a matematika eddig tanult anyagáról, az ismeretek rendszerezése. 
 

Az ezekhez kapcsolódó matematikai ismeretek: 
• vegyes problémák a matematika különböző területeiről, 
• szélsőérték elemi úton történő meghatározása, 
• analízis elemei: derivált, folytonosság, határérték, 
• síkidomok területének meghatározása,  
• határozott integrál, 
• térgeometriai ismeretek, testek térfogatának és felszínének meghatározása, 
• eseményalgebra, a valószínűségek kombinatorikus és geometriai kiszámítási módja, 

statisztika elemei. 
(Az általános célokat nem ismételjük az altémáknál, ott a tanítás szaktárgyi céljait 

konkrétizáljuk.) 
 

Követelmény: 
A tanulók 
• tudjanak olyan matematikai problémákat is megoldani, amelyek hosszabb 

gondolatmenetet kívánnak, legyen erejük és kitartásuk a tartós munkavégzéshez, 
• az összetettebb szövegekben is értsék a matematikai lényeget, ismerjék fel az 

összefüggéseket, tudják követni és értelmezni a tanult bizonyításokat, azokat tudatosan 
alkalmazzák problémamegoldásra, 

• értsék meg az analízis tanult függvényvizsgálati módszereit, azokat maguk is tudják 
alkalmazni, 

• tudják alkalmazni a tanult térgeometriai ismereteket, a  terület- és térfogatszámítási 
képleteket önálló feladatmegoldás során, illetve ilyen képleteket maguk is tudjanak 
levezetni (pl. a határozott integrál alkalmazásával), 

• tudjanak egyszerűbb valószínűségszámítási és statisztikai feladatokat megoldani, 
adatsorokat feldolgozni, 
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• az ismétlő és rendszerező feladatok megoldása során legyenek képesek az eddig szerzett 
ismereteik összehangolt és tudatos mozgósítására,  

• legyen képük a matematika tanult témaköreinek egymással és a tudomány és kultúra más 
területeivel való összefüggéseiről.  

 
Tartalom: 

 

1. Analízis II.: Szélsőérték, derivált. 40 óra 

2. Terület, határozott integrál, térgeometriai 
ismeretek.  

40 óra 

3. Valószínűség, statisztika. 35 óra 

4. Ismétlő, rendszerező áttekintés, 
feladatmegoldás. 

30 óra 

5. Ellenőrző dolgozatok írása.  15 óra  

 

Részei: 
 

Analízis II. : Szélsőérték, derivált E 12.1 

Terület, határozott integrál, térgeometriai 
ismeretek 

E 12.2 

Valószínűség, statisztika E 12.3 

Ismétlő, rendszerező áttekintés, 
feladatmegoldás 

E 12.4 

Ellenőrző dolgozatok írása E 12.5 

 

E 12.1 Analízis II.: Szélsőérték, derivált 
40 óra 
 
Cél: 

• Szélsőérték problémák megoldása különböző módszerekkkel. 
• Megfelelően motiváló tananyaggal bevezetni az analízis új vizsgálati eszközeit. 
• Előkészíteni az analízis magasabb szintű tárgyalását (de nem a felsőfokú tananyag 

tárgyalását megvalósítani). 
• A matematika belső eszköztárának bővítése, az eszközök gyakorlati alkalmazásokban is 

megmutatkozó erejének bemutatása. 
 

Követelmény: 
• tudják alkalmazni a számtani, mértani, négyzetes és harmonikus közepekről tanultakat 

szélsőérték feladatok megoldásában, 
• tudjanak különböző elemi módszereket önállóan kiválasztani egyszerűbb szélsőérték 

feladatok megoldása során (elemi függvényvizsgálat, geometriai módszerek),  
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• értsék a polinomfüggvény adott pontbeli deriváltjának jelentését, 
• értsék a polinomfüggvény deriváltfüggvényének definícióját, lássák a kapcsolatot a 

polinomfüggvény növekedési viszonyai és a deriváltfüggvénye előjele között, 
• értsék a folytonosság és határérték definícióját, maguk is tudjanak egyszerűbb esetekben 

határértéket meghatározni, folytonosságot megállapítani, 
• értsék a nyílt intervallumon értelmezett függvény folytonosság segítségével definiált 

deriválhatóságát, tudják az alapfüggvények adott ponbeli deriváltjának értékét, 
• ismerjék a deriválható függvények összegére, szorzatára, hányadosára vonatkozó 

deriválási szabályokat, egyszerűbb esetekben ezek alkalmazásában legyen jártasságuk, 
• ismerjék meg a derivált “szemléletes” jelentéseit is,  
• tudják alkalmazni a tanultakat görbék érintőjének meghatározásában, függvények 

tulajdonságainak elemzésében, szélsőérték meghatározásában, függvények segítségével 
leírható különböző változási folyamatok vizsgálatában, 

• tudják, hogy csak a kezdeti lépéseket tették meg a témában. 
 

Tartalom: 
• Nevezetes egyenlőtlenségek alkalmazásával megoldható szélsőérték feladatok. 
• Elemi függvényvizsgálattal, geometriai, koordinátageometriai ismeretek alkalmazásával 

(is) megoldható szélsőérték feladatok. 
• Az eddig alkalmazott módszerek korlátai, új módszer keresése: polinomfüggvény 

szélsőértékének vizsgálata (a szélsőértékhelyet egy kísérő függvény zérushelyével hozzuk 
kapcsolatba). 

• Polinomfüggvény adott pontbeli deriváltja, a lokális szélsőérték létezésének szükséges 
feltétele, hogy a derivált értéke nulla legyen. Az elégségesség kérdése. 

• Polinomfüggvény derivált függvénye. 
• Pontbeli folytonosság, folytonos függvények. 
• Folytonos függvények alapvető tulajdonságai (jeltartás, függvényműveletek folytonos 

függvényekkel). Az ismert függvények csoportosítása folytonosság szempontjából. Zárt 
intervallumon értelmezett folytonos függvények néhány tulajdonsága. 

• Megszüntethető szakadással rendelkező függvények: határérték.  
• Nyílt intervallumon értelmezett függvény adott pontbeli deriváltja. Pédák adott pontban 

deriválható és nem deriválható függvényekre. A sin függvény deriválható a 0 helyen. 
• Deriválási szabályok.  
• A derivált szemléletes jelentései (érintő meredeksége, sebesség). A különbségihányados 

függvény, a különbségihányados függvény határértéke (ez a függvény természetes úton 
“jön” létre a függvénygörbe szelői meredekségének vizsgálatakor). A görbe érintőjének 
“geometriai” definíciója milyen nehézségekkel jár? 

• Deriválható függvények vizsgálata. 
• Trigonometrikus függvények (sin, cos, tg, ctg) deriválása. 
• Kitekintés: összetett függvény deriválása konkrét példákon, inverz függvény deriválási 

szabályának megsejtése a derivált geometriai jelentéséből. 
• Áttekintés, rendszerezés, a téma nyitottságának tudatosítása. 
 
 

E 12.2 Terület, határozott integrál, térgeometriai ismeretek 
40 óra 
 
Cél: 

• Megismerni a síkidomok területének meghatározására és a testek térfogatának 
meghatározására vonatkozó módszerek lényegét. 

• A térgeometriából eddig tanultak rögzítése. 
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• Tájékozódás a térben, alkalmas síkmetszetek használata térbeli problémák megoldása 
során. 

• A határozott integrál fogalmának megértése. 
• A határozott integrál kiszámítása. 
 

Követelmény: 
• tudják a sokszögek területének definícióját, a terület tulajdonságait és tudják a területet 

kiszámítani, 
• értsék a síkidomok területének definícióját, ismerjék a kör területének meghatározási 

módszerét (kétoldali közelítés), 
• tudják a zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény grafikonja alatti területet 

meghatározni, 
• értsék a határozott integrál fogalmát,  
• ismerjék a primitív függvény és a határozatlan integrál fogalmát, 
• tudják kiszámítani a határozott integrál értékét a Newton - Leibniz tétellel, ismerjék a 

határozott integrál néhány gyakorlati alkalmazását, 
• pontosan ismerjék a térelemek kölcsönös helyzetére, a térelemek távolságára és 

hajlásszögére vonatkozó definíciókat, ezeket a definíciókat tudják alkalmazni 
problémamegoldás során, 

• ismerjenek térbeli analógiákat síkban megfogalmazott tételekre (pl. szakaszfelező 
merőleges sík, szögfelező sík, a tetraéder néhány tulajdonsága, gömb tulajdonságai, gömb 
érintősíkja, stb.), 

• ismerjék a testekkel kapcsolatos elnevezéseket, tudják csoportosítani a megismert testeket 
többféle szempont szerint is, 

• ismerjék a térfogat és a felszín definícióját egyszerű poliéderek esetében, 
• ismerjenek a térfogat és a felszín meghatározásával kapcsolatos közelítő módszereket, 
•  tanult térfogat- és felszínképleteket tudják levezetni (pl. forgástestek esetében határozott 

integrál segítségével) és alkalmazni. 
 

Tartalom: 
• Sokszögek területe (a terület fogalma, tulajdonságai, a téglalap területképletének 

igazolása). 
• Síkidomok területe (korlátos síkidom  területe a tartalmazott sokszögek területének felső 

határa, a terület tulajdonságai, a kör területe). 
• A parabolaszelet területe. 
• Zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény grafikonja alatti terület kiszámítása 

(konkrét esetekből indulva, a terület létezését elfogadottnak tekintve, gyakorlatilag 
többször egymás után levezethetjük a Newton - Leibniz tételt). 

• Primitív függvény. 
• A konkrét területszámítási problémák általánosítása. A terület létezésének kérdése. Az 

alsó és felső összegek, tulajdonságaik zárt intervallumon értelmezett folytonos 
függvények esetében. 

• A határozott integrál fogalma, a zárt intervallumon értelmezett véges sok monoton 
szakaszból álló folytonos függvények integrálhatósága. 

• Integrálható függvények, területfüggvény, integrálfüggvény. 
• Primitív függvény, határozatlan integrál. 
• Newton - Leibniz tétel, alkalmazások (munka, sebesség, megtett út). 
• Távolságok és szögek a térben, testek csoportosítása. 
• Testek térfogata (téglatest, egyenes hasáb, egyenes henger). 
• Forgástestek térfogata (gömb, egyenes forgáskúp, csonkakúp). 
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• Gúlák térfogata, ferde hasábok és ferde hengerek térfogata. 
• Csonkagúlák térfogata. 
• Vegyes feladatok a térfogat és a felszín meghatározására (közben tanult térgeometriai 

ismeretek alkalmazása, rögzítése). 
 
 

E 12.3 Valószínűség, statisztika 
35 óra 
 
Cél: 

• A fontos valószínűségi és statisztikai alapfogalmak világos megértése. 
• Olyan szilárd alapok rögzítése, amelyekre a felsőfokú tanulmányok során biztosan lehet 

építeni. 
 

Követelmény: 
• ismerjék a feltételes valószínűség fogalmát, tudják kiszámítani konkrét feladatokban, 
• ismerjék a független események fogalmát, 
• ismerjék a valószínűségi változó fogalmát, 
• ismerjék a valószínűségi változó várható értékének és szórásának fogalmát, ezeket konkrét 

(véges) esetekben tudják kiszámítani,  
• ismerjék a binomiális, a geometriai és a hipergeometriai eloszlású valószínűségi változó 

várható értékére és szórására vonatkozó képleteket, értsék ezek jelentését, 
• ismerjék a legnagyobb valószínűség elvét az eloszlások ismeretlen paraméterének 

meghatározására (pontbecslés), 
• ismerjék a valószínűségi változók összegének várható értékére vonatkozó tételt, 
• ismerjék a független valószínűségi változók szorzatának várható értékére, összegének 

szórására vonatkozó tételeket, 
• ismerjék a statisztikai minta fogalmát, 
• ismerjék a mintaátlag és a minta szórásának fogalmát, ezek viszonyát az elméleti 

értékekhez, a különböző szórásfogalmak közti kapcsolatot, 
• ismerjék a Markov, és a Csebisev tételt, a nagy számok törvényének jelentését, 
• értsék a relatív gyakoriság intervallumbecslésének elvét, különbségét a pontbecsléshez 

képest, 
• értsék a statisztikai minta ismeretlen paramétere intervallumbecslésének módszerét, a 

konfidencia intervallum jelentését, jelentőségét. 
 

Tartalom: 
• A feltételes valószínűség, kiszámítása. 
• Események függetlensége. Konkrét feladatokban a Bayes tétel felfedezése. 
• Véletlen események jellemzése, végtelen valószínűségi mező. 
• Valószínűségi változó fogalma, a várható érték és az elméleti szórás fogalma. 
• A binomiális, a geometriai és a hipergeometriai eloszlású valószínűségi változó várható 

értéke, szórása. Az elméleti értékek gyakorlati jelentése. 
• A legnagyobb valószínűség elvének alkalmazása gyakorlati problémákban. 
• Valószínűségi változók összegének, szorzatának értelmezése. 
• Valószínűségi változók összegének várható értéke. 
• Független valószínűségi változók összegének szórása, szorzatuk várható értéke 

(levezetések helyett példákon elmagyarázva). 
• Különböző adathalmazok vizsgálata (népszámlálás, reprezentatív népszámlálás, 

minőségellenőrzés, szerencsejátékokról készült összesítések).  
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• Statisztikai minta fogalma, mintaátlag, a mintaátlag várható értéke és szórása. 
• A tapasztalati és a korrigált szórásnégyzet, kapcsolatuk az elméleti szórásnégyzettel. 
• A Markov és a Csebisev tétel, ezek jelentése a statisztikai minták esetén. A nagy számok 

törvénye. 
• A valószínűség becslése a relatív gyakorisággal (binomiális eloszlás), intervallum becslés 

lényege, eltérés a pontbecsléshez képest. A konfidencia intervallum. 
• Statisztikai minta ismeretlen paraméterének intervallum becslése (milyen elvárásokat 

fogalmazunk meg a becsléssel kapcsolatban, mikor tartunk jobbnak egy becslést a 
másiknál). 

• A téma alkalmazási területeinek áttekintése, annak tudatosítása, hogy egy nagyon 
szerteágazó és igen nagy gyakorlati jelentőségű tudományág alapjaival ismerkedtünk meg. 

 
Feltételek: 

• Számítógép alkalmazása statisztikai minták elemzéséhez. 
 
 

E 12.4 Ismétlő, rendszerező áttekintés, feladatmegoldás 
30 óra 
 
Cél: 

• A tanult matematika anyag fő területeinek elkülönülését és kölcsönös egymásra hatását 
áttekinteni. 

• Áttekinteni a tanult matematika anyag belső építkezésének fontos mozzanatait: axióma, 
definíció, tétel, logikai következtetések. 

• Áttekintést adni a matematika kiterjedt alaklmazásairól, jelentőségéről az emberi 
műveltségben. 

 
Követelmény: 

• ismerjék a legfontosabb helyes (és hibás) logikai következtetési módokat,  
• tudják megkülönböztetni a tanult anyagban előforduló axiómákat és tételeket, ismerjék a 

definíció és tétel közti különbséget és felcserélhetőséget (pl. ekvivalens definíciók), 
• tudják, hogy a matematika egyes területein milyen szintig jutottak el, mit bizonyítottak be 

és milyen fontos nyitott kérdések maradtak, 
• tudják alkalmazni a tanultakat gyakorlati és elméleti jellegű feladatok megoldásában (itt 

nyílik lehetőség eddig elszórtan szereplő feladattípusok gyakorlására is, pl. diofantikus 
egyenletek, n-edfokú nevezetes azonosságok és ezek alkalmazása, stb). 

 
Tartalom: 

• A logika elemei, logikai műveletek, nyitott mondatok a “minden” és “létezik” logikai 
kvantorokkal, következtetések.  

• Valós számhalmaz és részhalmazai. Az egyes részhalmazok legfontosabb tulajdonságai. 
• Egyenletek, egyenletrendszerek és egyenlőtlenségek kétféle felfogásban. Alaphalmaz, 

ekvivalencia. Különböző megoldási módszerek áttekintése. 
• Függvények: függvények megadása, függvénytulajdonságok, függvényműveletek. A 

megismert függvények csoportosítása, a sorozatok, mint “különös” függvények.  
• Kombinatorika, statisztika, valószínűség.   
• A geometria alapfogalmai, áttekintés a tanult transzformációk alapján. Vektorok, 

trigonometria és koordinátageometria. 
• Nyitott kérdések, problémák. 
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E 12.5 Ellenőrző dolgozatok írása 
15 óra 
 
Cél: 

• Felmérni, hogy az egyes tanulók a meghatározott követelményeket milyen szinten 
teljesítették, mennyire felkészültek az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulásra. 

• Reális képet kapni a tanításunk hatásfokáról. 
• A megírt dolgozatok értékelésekor az erényekre és a hibákra rámutatni, lehetővé téve a 

hibák korrigálását is. 
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TERMÉSZETISMERET 
 

Ez a tanterv az Ember a természetben – NAT műveltségterület fejlesztési követelményei 
alapján és a HEFOP program Életpálya építés programcsomagjainak felhasználásával készült. 

 
Kerettanterv és Integrált természetismeret tanterv 
 
 
Integráció 

A természettudományos tantárgyak integrálása iskolánk alapítása óta folytatott gyakorlat. 
Meggyőződésünk, hogy a természet egységének, a gazdasági- és társadalmi kapcsolódásoknak a 
széleskörű bemutatása így lehet a leghatékonyabb. A Pedagógiai programunkban bemutatott 
tantárgyblokkok (művészetismeret, társadalomismeret) mellé is jobban illeszthető egyben a 
Természetismeret. Az 1995-ben KOMA támogatással elkészített integrált tantervben már a 
moduláris elvet alkalmaztuk, azaz az egyes tantárgyi egységek szabadabban váltakoztak, de 
követték saját belső építkezési elveiket. Ez a tanterv az Ember és természet műveltségterületet ölelte 
fel, de a természetföldrajz elemei is helyet kaptak benne. A Nat szabályozása álláspontunk szerint 
lehetővé teszi a fizika, kémia és biológia integráltan tervezett, moduláris felépítésű tanítását. A 
földrajz tantárgy önállóvá válásával kialakíthattuk egy az európai gyakorlatban sokfelé megtalálható 
„science” -tantárgy alapjait. KOMA támogatással elkészítettük a 7.-8. évfolyam tananyagait is. 
2001 és 2003 között az Országos Közoktatási Intézettel folytattunk együttműködést, melynek 
keretében akciókutatást végeztünk és az Oktatási Minisztérium támogatásával három tanulmányt 
írtunk a természettudományos nevelés helyi gyakorlatáról és általában az új pedagógiai paradigmára 
való áttérésről. A 2006/2007 –es tanévben kipróbált HEFOP program „Életpálya építés” - 
kompetencia alapú oktatási programcsomagjai természetes módon illeszkednek ebbe az elvi- és 
gyakorlati környezetbe. Az integrált tanterv sajátosságai és a „természettudományt mindenkinek” –
elv érvényesítése miatt azonban a szűkebb szaktudományos témákat feldolgozó modulokat tartalmi 
okokból nem tudjuk alkalmazni.  

 
Célok: 

• A természettudománnyal való ismerkedés nem az iskolákban kezdődik és nem is ott 
végződik. Mindenkinek vannak természettudományos tapasztalatai, amelyek a sokféle 
otthoni, iskolai, munkahelyi, közlekedési, vásárlási, szabadidős, vagy munkahelyi 
tevékenységeiből származnak. Mindenki kapcsolatba kerül a természettudománnyal, 
amikor a természetvédelem, egészség, mezőgazdaság, atomenergia vagy a 
környezetszennyezés ügyeiben személyes döntést hoz. A laborokba és osztálytermekbe 
belépő diákok érzelmekkel és állásfoglalással rendelkeznek a természettudomány, a 
tudósok és a tudományos eredmények iránt. A tudománnyal kapcsolatos helyes 
magatartás nem egy "lekezelő hatalom" kritikátlan elfogadása, de a meggondolatlan 
elutasítás sem, ami a „hideg és embertelen” tudománnyal szemben nyilvánul meg. Nem 
tarthatjuk fenn a szakemberek önvédő titokzatossága és a többség közönye, meg nem 
értése, sőt gyanakvása közötti kulturális szakadékot. Az ideális természettudományos 
képzésben a diákok annyi ismeretet kapnak, amennyit képesek feldolgozni, és tudják, 
hogy hol és hogyan szerezhetnek bővebb ismereteket. Olyan gondolkodásmóddal kell 
rendelkezniük, ami befogadja az új gondolatokat, és képes kritikusan mérlegelni azokat, 
mielőtt érvényesnek fogadja el őket. 

• A középfokú komplex természetismeret tantárgy a kutatás szintjén elkülönült fizika, 
biológia és kémia ismereteit igyekszik újra egységükben bemutatni. Szoros kapcsolatban 
áll a társadalomismeret és a közgazdaságtan (gazdasági ismeretek) tárgyakkal, kiemelt 
figyelmet fordítva a tudományos és környezeti kérdések társadalmi-gazdasági hátterére. 
Tananyaga az átfogó törvényszerűségekre, a különféle anyagi szintek, mozgásformák 
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azonosságaira épül. Igyekszünk felkészíteni tanulóinkat a körülöttük lévő anyagi világgal 
való szoros és mindennapos kapcsolat, azonosság felismerésére és annak tudatos, 
harmonikus alakítására. A követelmények nem az aprólékos részletezést, hanem a 
legfontosabb összefüggések, a természet anyagi egységének feltárását igyekeznek 
szolgálni. Nem titkoljuk el az értelmi megközelítés mögött rejtőző természeti szépséget 
sem, igyekszünk egyszerre megismertetni és megszerettetni ezt a rejtélyes világot. A 
megértés mellett fontos cél az ember élettelen és élő természettel való okos kapcsolatának, 
együttélésének elsajátítása. Ismerni kell az anyagok és az energia felhasználásának 
korszerű módjait, a környezetkímélő és egészséges életmód lehetőségeit. 

• Az elméleti tudás a gyakorlati készségekkel, képességekkel párosulva válik teljes 
értékűvé, ezért a követelményrendszer a témaköröknek, fogalmaknak és a lehetőségeknek 
megfelelően gyakorlatokkal egészül ki. Elvégzésük közben ki kell alakítani a tudományos 
gondolkodás, a helyes kérdésfeltevés és válaszadás alapképességeit. Az eszközök 
szakszerű használata, a megfigyelések, kísérletek egyéni és csoportos végrehajtása szintén 
alapkövetelmény. A tananyag elsődleges célja nem a szakirányú továbbtanulásra való 
felkészítés, hiszen erre iskolánk (de talán a legtöbb iskola) tanulóinak kisebb részének van 
igénye. Fontosabbnak tartjuk, hogy valódi, a mindennapi életben használható 
természettudományos ismereteket nyújtsunk, olyan "hordozóanyagon", amely 
érdekességénél, emberközeliségénél fogva képes a célba juttatásra is. A nem szakemberek 
ilyen jellegű tudása nem nélkülözhető, hiszen a magas szintű tudomány csak így képes 
"átjárni" a társadalom "szövetét", testet öltve a hétköznapokban, mint egészségi, technikai, 
vagy környezeti kultúra. 

 
Módszerek 

A tanulási környezet és eszközrendszer megfelelő kialakítása nélkül a tanterv céljait nem 
tudnánk végrehajtani. Figyelembe lehet - és kell - vennünk a fejlődéstudomány, a 
tanulásmódszertan eredményeit, diagnosztizálva és korrigálva a gyermeki tudomány másként 
gondolkodását. Alkalmazkodnunk kell a hat életéven áthúzódó tanulási folyamat életkori 
sajátosságaihoz, kezdetben több konkrét, elemző megközelítést, később elvontabb szintetizáló 
gondolatokat is megengedve. Csökkentenünk kell a mindennapi iskolai stressz munkahatékonyság 
rontó hatását. Ezt főként az értékelés formatív, személyre szabott, kellő gyakoriságú és kiszámítható 
formáival szeretnénk elérni. Be kell vinnünk a tantermekbe és a tanulási folyamatba a 
legkorszerűbb informatikai rendszereket. A taneszközök egyre szélesebb körben alapulnak 
elektronikus médiákon, már nemcsak a videó-, vagy állókép illusztráció található meg az órákon, 
hanem sokszor a tankönyv is digitális hordozóra készül. Multimédiás előadóteremmel 
rendelkezünk, ahonnan nagy sávszélességű Internet kapcsolatra van lehetőségünk.  
 

A HEFOP program kompetencia alapú oktatási programcsomagjainak fejlesztési fókuszában 
az életpálya építést szolgáló kompetenciák állnak. A szociális, életviteli- és környezeti 
kompetenciák kidolgozott fejlesztési módszerei és az általunk korábban alkalmazott kereszttantervi 
kompetenciaértelmezés a tanítási tapasztalatok szerint jól összhangba hozható, így a tartalmilag 
megfelelő modulok alkalmazása pedagógiai szempontból probléma mentesen elvégezhető. 

 
Részletes tanterv, a HEFOP program Életpálya építés – moduljainak alkalmazásával 
módosítva: 
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Modulok sorrendje 
 

9. évfolyam 

Mozgó világ   12

Kis erőművészet   12

Munkára fogott energia   10

A töltések világa   20

Mikroelektronika     5

Atomok és molekulák   12

Részecskék sokasága, halmazok   14

Hő és káosz   10

Változó anyag   15

Mikrobák   12

A növények világa   10

Az állatok világa   16

Összesen: 148

 
10. évfolyam 

Változatok szénre és hidrogénre   16

Az élet kémiája   22

Energia és élet   12

Ételek, élelmiszer kémia     7

A genetikai információ   20

Biológiai sokféleség   12

Szaporodás egyedfejlődés   14

Biotechnológia     6

Élőlények és környezetük   22

Erdei iskola +20

Összesen: 131

 

11. évfolyam 

Rezgések és hullámok   12

Információs technológiák     5

A fény   10

Az atommag     8

Csillagunk a Nap     8

Űrkutatás     5

A szervezet egyensúlya   12

Egészség, betegség   14

Összesen:   74

 
12. évfolyam 

 

Az evolúció műhelyében   15

Magatartás, viselkedés, lélek   14

Alkalmazkodási stratégiák a kultúrák 
világában 

  15

Fenntartható fejlődés   20 

Anyag, természet, tudomány   10

Összesen:   74
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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 probléma megoldásban. Számítógépes adatfeldolgozás 
alkalmazása. Mozgások kvantitatív elemzése a modern technika kínálta korszerű módszerekkel. 
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,…). 

Tájékozódás az iskolai könyvtárban a fizikával kapcsolatos ismerethordozókról, ezek 
célirányos használata tanári útmutatás szerint. A tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő anyagok 
keresése a számítógépes világhálón tanári útmutatás alapján. Az „ideális” gáz absztrakt fogalmának 
megértése a konkrét gázokon végzett kísérletek tapasztalatainak általánosításaként. A általános 
érvényű fizikai fogalmak kialakítására, a törvények lehető legegyszerűbb matematikai 
megfogalmazására való törekvés bemutatása az gázhőmérsékleti skála bevezetése kapcsán. Az 
állapotjelzők, állapotváltozások megértése, szemléltetése p - V diagramon. Következtetések az 
anyag láthatatlan mikroszerkezetére makroszkopikus mérések, összetett fizikai kísérletek alapján. 
Makroszkopikus termodinamikai mennyiségek, jelenségek értelmezése részecskemodell 
segítségével. Szimulációs PC-programok alkalmazása a kinetikus gázelmélet illusztrálására. 
Érzékeinkkel közvetlenül nem megtapasztalható erőtér fizikai fogalmának kialakítása, az erőtér 
jellemzése fizikai mennyiségekkel. Az anyagok csoportosítása elektromos vezetőképességük 
alapján. 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 energia-ellátás összetett 
technikai rendszerének elemzése fizikai szempontok szerint. A fizika és a kémia kapcsolatának 
kiemelése (pl. az elektromos kölcsönhatás és az ionos kémiai kötés, a termokémiai alapfogalmak és 
a termodinamika I. főtételének kapcsolódása, a reakció kinetikai alapfogalmak és a kinetikus 
gázmodell összekapcsolása, a tiszta és szennyezett félvezetők kémiai kötéseinek és elektromos 
vezetésének kapcsolata). Kiegészítő anyagok gyűjtése könyvtári és a számítógépes hálózati források 
felhasználásával. 

A legjellegzetesebb élőlénycsoportok általános jellemzése. Az állatok, növények és mikrobák 
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. A növények, a gombák és az állatok rendszertani elkülönítésének 
értelmezése az anyagcsere-folyamatok alapján. A mikrovilág szerepének, jelentőségének vizsgálata. 
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. A többi természettudományos tantárgyban tanult ismeretek alkalmazása a biológiai 
jelenségek értelmezésében. Indokolja, hogy a fizika legáltalánosabb törvényei a kémia, biológia, 
földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok területén is érvényesek. 

Az előző tanévekben megismert alapjelenségek és fogalmak kibővítése, fejlesztése. 
Kísérletek, megfigyelések végzése a tanár szóbeli vagy írásbeli útmutatása alapján. A kísérletben 
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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, a 
megoldás során a kémiai jelek mennyiségi értelmezésére és az SI mértékegységek használatára 
vonatkozó ismeretek alkalmazása. Az eredmények nagyságrendjének ellenőrzése fejben. 

 
Mozgó világ 
12 óra 

 
Tartalom: 

• A mozgások leírásának módszerei 
Test és tömegpont 
Pálya, út, elmozdulás 
Vonatkoztatási rendszer 

• Egyenes vonalú egyenletes mozgás 
Kísérleti vizsgálat, mérések 
Adatok grafikus ábrázolása, elemzése 
Átlagsebesség és pillanatnyi sebesség kiszámítása 
A sebesség, mint vektormennyiség 

• Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás 
Kísérleti vizsgálatok, mérések 
Adatok grafikus ábrázolása, elemzése 
A gyorsulás fogalma 
Négyzetes úttörvény 
A mozgástípus előfordulása a természetben és a technikában 
Szabadesés, nehézségi gyorsulás 

• Egyenletes körmozgás 
A mozgástípus kísérleti vizsgálata 
A körmozgás kinematikai leírása 
Centripetális gyorsulás 
A mozgástípus előfordulása a természetben és a technikában 

• Mozgások összegződése 
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Egyenletes mozgások összegződése 
Függőleges és vízszintes hajítás 

• Feladatok megoldása 
 

Kis erőművészet – dinamika 
12 óra 

 
Tartalom: 

• Az erőhatás következménye: változás (mozgásállapot, alak, állapot) 
• Mozgó tömeg: tehetetlenség 

Kísérleti vizsgálatok 
Inerciarendszer 

• Newton II. törvénye 
Hatás-ellenhatás, rakéták 

• Nehézségi erő és súly 
• Erők típusai és előfordulásuk a természetben és a technikában 

Súrlódás, közegellenállás, rugóerő  
Erők mérése, megváltoztatásuk lehetőségei 

• Erők együttes hatása, vektoriális összegzése, eredő erő 
• Testek egyensúlya 
• Lendület, lendület megmaradás 
• Gyakorlati előfordulás, következmények 
• Az egyenletes körmozgás dinamikai leírása 
• A Newton-féle gravitációs törvény 

Égitestek mozgása, égi mechanika, Kepler törvényei 
• Az élőlények mozgásának dinamikai leírása 

Az emberi test biomechanikája 
• Feladatok megoldása 

 
Munkára fogott energia 
10 óra 

 
Tartalom: 

• A munka köznapi és fizikai értelmezése 
• A munkavégzés fajtái 
• A mechanikai energia fajtái 

Mozgási energia, helyzeti energia, rugalmas energia 
• A munkatétel 
• A mechanikai energia megmaradásának törvénye 
• Teljesítmény és hatásfok 
• Az ember energia felhasználásának minimuma 

Élettani energiaszükséglet, táplálékenergia 
• Életmódváltozások, az energia igény növekedése 

Tűz használata, anyagmegmunkálás, közlekedés, szállítás, építkezés 
Az emberi test és a munkavégzés kölcsönhatása 

• Közösségi energiafogyasztás 
Ipar kialakulása, gépesítés 
Mezőgazdaság fejlődése, kemizálás 
Kereskedelem, szállítás, idegenforgalom 
Népesség növekedés, városiasodás 

• Környezetet terhelő energiagazdálkodási módok 
• Környezetbe illeszkedő, megújuló energiaforrások felhasználása 

A Föld, mint energetikai rendszer 
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A töltések világa 
20 óra 

 
Tartalom: 

• Elektromos állapot, töltés fogalma 
• Töltésmegosztás, vezetők, szigetelők 
• Töltések közötti kölcsönhatás, elektroszkóp 
• Az elektromos tér jellemzése 

Térerősség, ponttöltés, erővonalak 
Feszültség és potenciál 

• Az elektromos mező energiája  
Kondenzátor, kapacitás 

• Elektrosztatikai jelenségek a környezetünkben 
Sztatikus feltöltődés, sztatikus és antisztatikus anyagok 
Villám, gömbvillám, membránpotenciál, elektromos halak 

• Elektrosztatikus és elven működő eszközök 
Villámhárító, porleválasztó, fénymásoló, antisztatizálók 

• Egyenáram 
Egyenáram előállítása kémiai úton, galvánelemek 
Az egyenáram kémiai hatása, elektrolízis 
Fémes és ionos vezetők, vezető polimerek 
Egyenáramú áramkörök, soros és párhuzamos kapcsolás, Kirchoff - 

törvények 
• A mágneses tér  

Kísérleti vizsgálat 
Mágneses indukció vektor, erővonalak  
Az anyagok mágneses sajátságai, csoportosításuk 

• Elektromos áram és mágneses tér kapcsolata 
Áramok mágneses tere 
Mágneses tér és mozgó töltések, Lorentz-erő 
Mágneses, elektromágneses elven működő eszközök 
Egyenáramú motor, katódsugárzás  
Égitestek mágneses tere és hatásaik 

• Mozgási indukció 
Kísérleti vizsgálat és magyarázata 
Lenz - törvény 

• Váltakozó feszültség, váltóáram 
Kísérleti előállítás, effektív feszültség és áramerősség 
Nyugalmi indukció, önindukció 
Transzformátor működése és alkalmazásai 

• Elektromos energia előállítása és szállítása 
Erőművek, távvezetékek 
A háztartások villamos hálózata és fogyasztói 
Elektromos teljesítmény és mérése, energiatakarékossági lehetőségek 
 

Mikroelektronika 
5 óra 

 
Tartalom: 

• Az elektrotechnika fogalma, története 
Információ és jel, az elektromos áram mint információhordozó 
A távíró és a rádiózás története 
Vezetékek és hullámok 
Moduláció 
Hang- és képrögzítés eszközei, analóg átviteltechnika 

• Elektrotechnikai alapismeretek, eszközök 
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Ellenállás, kondenzátor, tekercs 
Az elektroncső, az egyenirányítás és az erősítés őskora 
Szól a táskarádió, a tranzisztor forradalma 
Félvezető anyagok és alkalmazásaik 

• Miniatürizálás, a lehetőségek elszabadulása 
Integrált áramkörök elve és kivitelezése 
Újabb feladatok és megoldások, az informatika elterjedése 
Logikai áramkörök, mikroprocesszorok 
Digitális átalakulás 

• Optoelektronika 
Fotodiódák, fénykábelek, lézer 
A CCD mennybemenetele  

• Nanotechnológia 
Az anyagmegmunkálás finomsága, fotolitográfia, pásztázó alagútmikroszkóp 
Molekuláris robotok 
 

Atomok és molekulák 
12 óra 

 
Tartalom: 

• Az atomelmélet kialakulása és fejlődése 
• Az atom felfedezése 
• Atommodellek, az atom részei, arányai 
• A kvantummechanikai atommodell 

Kvantumszámok, héjak, alhéjak, atompályák, perdület 
Az atomok elektronburkának kiépülési szabályai, jellemzői 
Az elektronállapot változások energetikája, az elektronegativitás 

• Az elsőrendű kémiai kötések kialakulásának elektronelméleti leírása 
Ionos, kovalens és fémes kötés 
Kötési energia 

• Molekulaszerkezet 
Polaritás, térszerkezet 
A molekulaszerkezet bonyolódása, biomolekulák 

• Másodrendű kötések 
 

Részecskék sokasága, halmazok 
14 óra 

 
Tartalom: 

• A kötés típusok és az általuk kialakított anyagi halmazok tulajdonságai 
• Gázok 

Állapotjelzők, gáztörvények 
Ideális gázok, kinetikus gázmodell alapjai 
Moláris térfogat, sűrűség 
Gázok előállítása, előfordulása a természetben, felhasználásuk 

• Folyadékok 
Oldódás, oldhatóság, oldószerek 
Valódi oldatok 
Oldatok töménysége 
Oldatkészítés, koncentrációszámítás 
Kolloidok, diszperz rendszerek 
Oldatok a természetben és a technikában 

• Szilárd anyagok 
Kristályos állapot jellemzése, rácstípusok 
Kristályok a természetben 
Folyadékkristályok, technológiai alkalmazás, biológiai jelentőség 
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Amorf anyagok 
 

Hő és káosz 
10 óra 

 
Tartalom: 

• Gázok állapotjelzői, izoterm, izobár, izochor állapotváltozásai, grafikus ábrázolásuk 
• Hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skálák  
• Boyle - Mariotte, Gay - Lussac törvények, egyesített gáztörvény 
• Részecskemozgás a gázokban, ideális gázok kinetikus modellje 
• A gáz belső energiája, a belső energia fogalmának kiterjesztése  
• A belső energia megváltoztatása 
• A hőtan I. főtétele, energia megmaradás 
• Termikus kölcsönhatások, fajhő 
• A hőtan II. főtétele, a folyamatok iránya, entrópia, negentrópia 
• Megfordítható és nem megfordítható folyamatok 
• A hőenergia átalakításának lehetőségei és korlátjai 
• Hőváltozással járó fizikai folyamatok a természetben  

Halmazállapot változások 
Súrlódás, oldódás, radioaktivitás 
Hőmérséklet a Világegyetemben, a Világegyetem hőmérséklete 

• A kémiai reakciók és a hő  
Exoterm és endoterm reakciók 

• Biológiai működések és a hő  
Az élőlények hőtermelése és leadása 

• A hőszigetelés, hőátadás, hőtárolás és hűtés technológiái 
 

Változó anyag 
15 óra 

 
Tartalom: 

• A kémiai reakciók energetikai feltételei 
• Aktiválási energia, reakcióhő, képződéshő 
• Reakciósebesség és befolyásolása 

Koncentráció, hőmérséklet, nyomás 
Katalízis, biológiai jelentősége, technológiai alkalmazása 

• Egyensúlyra vezető kémiai folyamatok 
Egyensúlyi állandó 
Az egyensúly megváltoztatása, Le Chatelier – elv 
Az egyensúlyi állapot általános összefüggései 

• A kémiai reakciók típusai 
• Elektronátmenettel járó reakciók 

Oxidációs szám 
Oxidáló és redukáló szerek, viszonylagosság 
Elektromos és kémiai energia, galvánelemek, elektrolízis 
Elektronáramlás az élő anyagban 

• Protonátmenettel járó reakciók 
Savak és bázisok, Brönsted - elmélet 
Sav-bázis reakciók, konjugált párok 
A víz autoprotolízise, kémhatás, pH 
Protonáramlás, kémhatás az élő anyagban 

 



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 - 189 - 

Mikrobák 
12 óra 

 
Tartalom: 

• Mikrobák a környezetben, térben és időben 
• Testfelépítés 

Prokarióták (baktériumok, cianobaktériumok) 
Eukarióták (gombák, algák, egysejtűek) 

• Anyagcsere típusok energia, hidrogén- és szénforrás szerint 
• Baktériumok 

A baktériumok ősisége, jelentőségük az élet kialakulásában 
Testfelépítés, prokarióta sejt 
A baktériumok változatos anyagcseréje, környezeti alkalmazkodása 
Környezeti szerepük az életközösségekben, szimbiózisok, biogeokémiai 

ciklusok 
Fermentációs iparok, környezetvédelmi alkalmazás 
Kórokozó baktériumok, fertőző betegségek, higiénia 

• Vírusok 
A virion szerkezete 
Helyük az élő és élettelen határán 
Genetikai változékonyság, sokszorozódási stratégiák 
A vírusok eredete 
Vírusfertőzés, vírusos megbetegedések 

• Gombák 
A gombák külön országba sorolásának okai 
A gombák anyagcseréje 
Fontosabb csoportok és jellemzésük 
A gombák lebontó szerepe, jelentősége az életközösségekben 
Ipari felhasználás, kórokozó gombák 

• Algák 
Csoportosításuk, környezeti jelentőségük  
A növényi sejtek sajátosságai 
Anyagcsere, foto-lito autotrófia, mozgás 
Az algák környezeti alkalmazkodása, beilleszkedése az életközösségekbe. 

• Állati egysejtűek 
Az állati életmód, kemo-organo heterotrófia 
Fontosabb csoportok a testfelépítés alapján 
Környezeti alkalmazkodás, ökológiai jelentőség 

• Mikrobiális életközösségek 
Az ősi Föld mikrobiális életközösségei. 
Szimbiózis, antibiózis, parazitizmus 
Talajélet, szaprofiták, vízi életközösségek 
Az emberi test normál mikroflórája 
 

A növények világa 
10 óra 

 
Tartalom: 

• Telepes növények 
Zúzmók, mohák 
Alkalmazkodás és beilleszkedés az életközösségekbe 

• Szövetes növények 
A növényi szövetek típusai, jellemzése, vizsgálata 
A növényi test mechanikai szerkezete, mozgásképessége 
A növények szervrendszereinek felépítése és működése 
A környezethez való alkalmazkodás általános következményei a 

testfelépítésben 
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Életforma típusok, tűrőképesség 
• A nyitvatermők általános jellemzése, fontosabb rendszertani csoportjai, fajai 

A nyitvatermők környezeti alkalmazkodása, beilleszkedése az 
életközösségekbe 

• A zárvatermők általános jellemzése 
Szaporodás, egyedfejlődés 
A zárvatermők környezeti alkalmazkodása 

• A zárvatermők fontosabb rendszertani csoportjai, fajai 
 Ősi és fejlettebb tulajdonságok ágazatok szerint 

• Az őserdők ősei, letűnt világok növényei 
• A növényvilág megváltozása az emberi tevékenység hatására  

Erdőpusztulás, kihalások 
• Növények felhasználása  

Élelmiszer növények, ipari növények, dísz- és gyógynövények 
Szaporítás, termesztés, szövettenyésztés, klónozás 
Növényvédelem, biogazdálkodás 
Monokultúra, biodiverzitás,  
 

Az állatok világa 
16 óra 

 
Tartalom: 

• Az állatok testszerveződésének és életműködéseinek alapelvei 
• Az állatok szerveződési szintjei 

Az állati sejt szerkezete, szövettípusok jellemzése 
• Az állatvilág rendszerezése, szervezettani összehasonlítása 

Szivacsok, csalánozók törzse 
Férgek törzsei, fontosabb fajok, ökológiai és egészségügyi jelentőség 
Ízeltlábúak osztályai 
A rovarok kiemelkedő változékonysága, fajgazdagsága 
Gerinces állatok kialakulása 
A gerinces osztályok jellemzése, fontosabb fajaik 

• Állati élet az óceánokban, tengerekben 
Korallszirtek, plankton, mélytengeri élővilág 
Az óceán veszélyeztetettsége, kockázatok 

• Állati élet a szárazföldeken 
Ősállatok állatősök, kihalási hullámok, a mai állatvilág kialakulása 
Szegényedő, eltűnő életközösségek, veszélyeztetett fajok 
Állatok és emberek, állattartás, állattenyésztés, állatvédelem 

 
 

A továbbhaladás feltételei: 
 
• Legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, az ennek során szerzett tapasztalatok 

elmondására.  
• Tudja helyesen használni a tanult legfontosabb mechanikai alapfogalmakat (tehetetlenség, 

tömeg, erő, súly, sebesség, gyorsulás, energia, munka, teljesítmény, hatásfok). 
• Ismerje a mérési adatok grafikus ábrázolását: tudjon egyszerű grafikonokat készíteni 

(adatbázis és számítógép segítségével is.), a kész grafikonról következtetéseket levonni. 
• 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. 
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• Legyen képes a tanult összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és 
táblázatgyűjteményből kiválasztani, a formulákat értelmezni. 

• Tudja használni az internetes forrásokat, alkalmazza a keresőprogramokat. 
• 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, tudja ezt egyszerű példákkal illusztrálni. 

• A kinetikus gázmodell segítségével tudja értelmezni a gázok fizikai tulajdonságait, értse a 
makroszkópikus rendszer és a mikroszkópikus 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. 
• Ismerje a mindennapi elektromos eszközeink működésének fizikai alapjait. 
• Tudja, hogyan történik az elektromos energia előállítása. Legyen tájékozott az elektromos 

energiával történő takarékosság szükségszerűségéről és lehetőségeiről. 
• Ismerje az élőlények legfontosabb csoportjaira jellemző testszerveződési formákat. 
• Legyen képes a különféle élőlények életműködéseinek lényegét kiemelni és röviden 

megfogalmazni. Ismerje fel, hogy ugyanazt az életműködést többféle testfelépítés is 
eredményezheti. 

• Legyen képes az élőlényeket testszerveződésük és életműködéseik alapján 
összehasonlítani, csoportosítani. 

• Legyen képes elkülöníteni az élőlények önfenntartó és fajfenntartó működését. 
• Az ember és a különféle állatok testének, életműködéseinek összehasonlítása során lássa 

be, hogy – biológiai nézőpontból – az ember csak egy az élőlények közül. 
• A testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján értse, hogy a baktériumok, 

növények, a gombák és az állatok miért alkotnak külön országot az élőlények természetes 
rendszerében. 

• Értse az anyagcsere típusok (autotróf és heterotróf , fototróf és kemotróf) anyagcsere 
lényegét. 

• Értse meg, hogy a fotoszintézis folyamata miért alapvető a földi élővilág számára.  
• Ismerje a növényi sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit. 
• Tudjon példákat mondani arra, hogy a szövetes növények a különféle életműködéseiket 

milyen testszerveződési formákkal valósítják meg. 
• Ismerje a zárvatermők szaporodásának, mag- és termésképzésének főbb szakaszait. 
• Ismerje az állati sejtek és szövetek legfontosabb jellemzőit. 
• Tudjon példákat mondani arra, hogy az állatoknál az egyes életműködéseket milyen 

testszerveződés biztosítja.  
• Ismerje az embrió fejlődésének és a különböző átalakulásos fejlődési módoknak a főbb 

szakaszait. 
• Ismerje néhány példát az ivadékgondozás különféle formáira. 
• Ismerje a gombák legfontosabb jellemzőit, biztosan ismerje fel a gyilkos galócát. 
• Legyen képes egyszerű vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a változásokat észlelni és 

értelmezni.  
• Szerezzen gyakorlatot a mikroszkóp kezelésében és a látómezőben észlelt kép 

értelmezésében. 
• Az anyagok atomos szerkezetének ismerete. 
• Alkalmazza a tömeg- darabszám- anyagmennyiség kapcsolatát. 
• Számolja ki adott összegképletű anyag moláris tömegét. 
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• 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 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. 
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10. évfolyam 
 

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. 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 betegség-megelőzés, 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. 

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 sejtosztódás folyamatának bemutatása ábrák segítségével. 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. A lakóhelyi 
környezet tipikus társulásainak ismerete, fajismeret. A rendelkezésre álló nyomtatott és elektronikus 
információhordozók önálló használata a biológiai környezet minél több oldalról, és minél 
részletesebb megismeréséhez. Önálló tájékozódás az élővilág természetes rendszerében, annak 
elfogadása, hogy a fejlődéstörténeti rendszer a természetes rendszer. Az ember elhelyezése a földi 
élővilág rendszerében. 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, illetve a 
változásokat olyan mértékben felgyorsítják, amit az evolúció nem képes követni. 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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Az egyes témakörökben szereplő vegyületek megismerése közben használják, rögzítsék, 
gyakorolják a tanulók a 9. (10.) 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 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. internet, 
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 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. 

 
Változatok szénre és hidrogénre 
16 óra 
 
Tartalom: 

• A szénatom elektronszerkezete alapállapotban és vegyületeiben 
Hibridizációs lehetőségek 

• A szénhidrogén vegyülettípus 
• Szénhidrogének természetes előfordulása, a kőolaj és a földgáz 
• A kőolaj feldolgozás technológiája, termékei 
• A telített szénhidrogének alaptípusa a metán 

Alkánok homológ sora, nyílt- és zárt láncok 
Konstitúciós izoméria, alkilcsoport 
Nevezéktan 
Alkánok jellemző reakciója, szubsztitúció, elimináció 

• Az alkánok energetikai felhasználása 
Gazdasági és környezeti összefüggések 

• Telítetlen szénhidrogének alaptípusa, etén 
Az etén jellemző reakciói, addíció, polimerizáció 
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Konformáció, térizoméria  
Az etén, mint növényi hormon 

• Aromás vegyületek, benzol és származékai 
Az aromás szerkezet kialakulása és következményei 

• Legfontosabb műanyagok 
A műanyagok fajtái, kémiai szerkezetük és fizikai jellemzőik 
Diének, alkinok butadién, kaucsuk, etin  
Halogénezett szénhidrogének 
A műanyagok gyakorlati alkalmazásának lehetőségei, indokoltsága 
Műanyagok és halogénezett szénhidrogének a környezetben 

 
Az élet kémiája 
22 óra 
 
Tartalom: 

• A biogén elemek 
Elsődleges és másodlagos biogén elemek, nyomelemek 

• A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai, apoláros közeg jelentősége 
• A szénhidrogén láncok apoláros jellegének biológiai vonatkozásai 
• A szénhidrogének módosulása heteroatomos funkciós csoportok hatására 
• Oxigéntartalmú szénvegyületek 

Hidroxi - vegyületek 
Alkoholok 

• Fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 
• Etanol és metanol, élettani  hatások 
• Többértékű alkoholok, glicerin 
• Fenolok 

Oxovegyületek 
• Aldehidek, formaldehid, formalin 
• Ketonok, aceton 

Karbonsavak  
• Hangyasav, ecetsav 
• Trikarbonsavak, oxikarbonsavak, egyéb, biológiai fontosságú 

karbonsavak 
Alkohol - oxovegyület - karbonsav átalakulások 
Éterek, éterszintézis  
Karbonsavészterek, íz- és illatanyagok 

• Természetes, természet azonos ízek, illatok 
• Ipari felhasználás, biológiai jelentőség 

Zsírok, olajok 
Telített és telítetlen zsírsavak 

• Trigliceridek, neutrális zsírok 
• Lipidek, foszfatidok 
• A vizes közeg hatása, filmek, micellák, membránok 
• Mosószerek 

Szénhidrátok 
• Alapszerkezet, polihidroxi aldehidek, ketonok 

Monoszacharidok, hexózok, pentózok, triózok 
• A szőlőcukor szerkezete és tulajdonságai 
• Konfiguráció, optikai izoméria megjelenése, biológiai jelentősége 

Diszacharidok, szacharóz, maltóz 
• Erjesztéses iparok 

Poliszacharidok 
• A cellulóz és a keményítő szerkezete és tulajdonságai 
• Raktározott tápanyagok 
• A lebontás lehetősége  
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Energia és élet 
12 óra 
 
Tartalom: 

• Életjelenségek és életkritériumok 
• A prokarióta sejt, mint az élet minimálrendszer 

Az életkritériumok megvalósulása 
• A komplett sejtüzem, az eukarióta sejt 

Alkotórészek és működések 
A sejtmembrán szerkezete és funkciói 
A citoszól összetétele, funkciói 
A sejt mozgása, mozgások a sejtben 

• Energia átalakítás  
A sejt energia szükséglete, oka, mértéke, felhasználása 
Az ATP szerkezete, szerepe 
A fotoszintézis biokémiája, a kloroplasztisz működése 
A légzés biokémiai lényege, típusai, aerob légzés a mitokondriumokban 
Fermentációk  

• Anyagcsere 
A sejt, mint rendszer és környezet kölcsönhatása 
 A sejtek anyagfelvétele és leadása 
Felépítő és lebontó anyagcsere folyamatok vázlata, összefüggése 
Fontosabb enzimek, folyamatok 
Az enzimek, emzimatikus folyamatok szabályozása 

• Információ forgalom 
Jelek, jelmolekulák, jelforgalom 
Az idegsejt működése, akciós potenciál 
Kémiai információk, ízek, szagok, ízlelés, szaglás 
Mechanikai információk, tapintás, egyensúlyozás 

• A biológiai folyamatok termodinamikája 
Entrópia csökkentés szükségessége, módjai 
Az információ és a folyamatok iránya  
Információ előállítás energia befektetéssel 

• A sejtműködés modellezése 
Ciklikus, autokatalítikus folyamatok, kemoton elv  
 

Ételek, élelmiszer kémia 
7 óra 
 
Tartalom: 

• Alapanyagok: gabona, gyümölcs, zöldség, hús, víz 
• Csoportosítás: növényi, állati (biológiai), ásványi, mesterséges 
• Mennyiség, minőség kapcsolata 
• Fűszerek fajtái, funkciói, története 
• Élelmiszer adalékok (ipari) 

Fajtái, jelölésük (E-számok) 
Hatásuk, alkalmazásuk indokai 

• Élelmiszer előállítási technológiák 
Háztartásban: sütés, főzés 
Iparban: tartósítás, fagyasztás 

• Élelmiszer higiénia 
Alapanyagok minősége 
Készítési technológia 
Eltarthatóság, romlás 

• Valós és vélt veszélyek 
Antibiotikumok, hormonok 
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Növényvédő szerek 
Sugárzóanyagok 
Nehézfémek 
Nitrát, nitrit 
Mérgező anyagok, toxinok 
GMO 

• Ismeretek és döntés: 
Az egészséges táplálkozás mennyiségi, minőségi szempontjai 
 

A genetikai információ 
20 óra 
 
Tartalom: 

• Amidok, aminok, aminosavak 
Természetes eredetű aminosavak, csoportosításuk lehetőségei 
Aminosavak vizes oldatban, ikerionok 
Aminosavak összekapcsolódása, peptid kötés 

• Polipeptidek és fehérjék 
Elsődleges-, másodlagos-, harmadlagos- és negyedleges térszerkezet 
A térszerkezet kialakulása, stabilizálása és elvesztése 

• A fehérjék biológiai szerepe, a szerkezetben rejlő lehetőségek kiaknázása 
Szerkezetépítő anyagok 
Jelző molekulák 
Enzimek 

• Az enzimkatalízis jelentősége, modellje 
Enzim, szubsztrát 
Koenzimek, vitaminok 

• Nukleinsavak 
Nitrogén tartalmú heterociklikus vegyületek 
Purin és pirimidin, bázisok 
A nukleotidok alapszerkezete, ribo- és dezoxiribonukleotidok 
A nukleinsav lánc kialakulása, cukor-foszfát lánc 
Az RNS -molekula térszerkezete, ribozim, RNS-világ 
A DNS molekula térszerkezete, a kettős hélix 
A DNS felszíne, fehérje kapcsolódási lehetőségek 
A DNS megkettőződése, replikáció 

• A biológiai információ mibenléte, tárolása 
A genetikai kód 

• A biológiai információ kifejeződése 
A genetikai kód leolvasása, m RNS átírása, transzkripció 
Az információ szerkesztése, az m RNS érése 

• A fehérjeszintézis menete 
Riboszómák, t RNS 
A nyers fehérjék módosítása, az aktív szerkezet kialakulása 

 
Biológiai sokféleség 
12 óra 
 
Tartalom: 

• Sokféleség előfordulása a természetben 
Elemi változatosság 
Szervetlen vegyületek, sokféle elem, kevés szerkezet 
Szénvegyületek, kevés elem, sokféle szerkezet 
Heteropolimer makromolekulák, fehérjék, nukleinsavak 
Élőlények változatossága, a fajok és egyedek sokfélesége 

• A változékonyság alapjai 
Kromoszómák, kromoszómaszám, haploid és diploid sejtek 
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A mitózis és a meiózis folyamata, jelentősége 
A genetikai információ variálódása a meiózis és a megtermékenyítés során 
A mutációk hatása 

• Az öröklődés alapjai 
Gén és allél, genotípus, fenotípus 
Homozigóta, heterozigóta fogalma 
Domináns - recesszív öröklésmenet 
Inkomplett dominancia, kodominancia 
Gének független kombinálódása és kapcsoltsága 
A nemek öröklődése, nemi kromoszóma rendellenességek 
A mennyiségi jellegek öröklődése 
Genetikai kutatások és eredmények a mezőgazdaságban és a gyógyászatban 

• Polimorfizmus és evolúció 
 

Szaporodás, egyedfejlődés 
14 óra 
 
Tartalom: 

• A szaporodás, mint  a sikeresség következménye és eszköze 
• Ivartalan szaporodásmódok 

Baktérium hasadása 
Sarjadzás 
Növények ivartalan szaporítása (kertészet, növénytermesztés) 
Szűznemzés (pl. levéltetvek) 

• Ivaros szaporodás 
Biológiai potenciál és szelekció 
A változatosság biztosítása: meiózis, rekombináció 
Ivarsejtek, megtermékenyítési módok 
Az állatok ivaros szaporodása 

• Az ember szaporodása 
Hím ivarszervek, a here, hímivarsejtek, ondó 
Női ivarszervek, a petefészek, a petesejt 
A szexuális aktus biológiája, szexológiája 
Lelki tényezők, szerelem és szexualitás 
A nemi működés zavarai 
Fogamzásgátlás  

• Az ember egyedfejlődése 
Megtermékenyítés, terhesség kialakulása  
Egyedfejlődés kezdeti szakasza: az embrió barázdálódása 
Teratogén hatások 
Hasonlóság az egyedfejlődésben: biogenetikai törvény  
Az embrionális fejlődés folyamata 
A posztembrionális fejlődés főbb vonalai 

  
Biotechnológia 
6 óra 
 
Tartalom: 

• A biotechnológia fogalma, tudományon belüli helyzete 
• Előzményei: állattenyésztés, növénynemesítés 
• A biotechnológia területei: rekombináns DNS technikák, embrió manipuláció,  klónozás 
• A DNS megváltoztatásának lehetőségei 

Mutáció indukálás, rekombináció, szelekció,  
Génátvivő vektorok: plazmid, vírus, transzpozon 

• A molekuláris biológia eszköztára 
restrikciós enzimek, ligázok 
Elválasztási technikák 
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PCR technika ... 
Szekvenálási módszerek 

• Felhasználása 
In vitro megtermékenyítés 
Embrió átültetés 
Transzgénikus élőlények előállítása 
Klónozás 
Szövettenyésztés 
Sejtfúzió 
Fermentáció, enzimek, antibiotikumok 

• A biotechnológia gazdasági, társadalmi, jogi háttere 
• Az emberi szervezet információjának megfejtése, lehetőségek, veszélyek 

 
Élőlények és környezetük 
22 óra 
 
Tartalom: 

• Az élettelen környezeti tényezők  
Víz, levegő, fény, hő, talaj jellemzői, az élőlényekre gyakorolt hatásuk 
Élőhely típusok, eltartó képesség 
Tűrőképesség, szűk és tág tűrésű élőlények 

• A populációk jellemzői 
Ideális és valóságos populációk 
Populációk dinamikája, egyedszám, egyedsűrűség, koreloszlás 

• Populáción belüli és populációk közötti kölcsönhatások 
Termelők, fogyasztók, lebontók  
Energia és anyagáramlás, 
Tápláléklánc típusok (ragadozó, szaprofita, parazita) 
Életstratégiák 

• Ökológiai nis 
• Társulások, életközösségek 

A természetes életközösségek önszabályozása, egyensúlya 
Az élővilág sokféleségének fontossága 

• Mesterséges életközösségek 
Az emberi beavatkozás hatásai 
Monokultúrák problémái  

 
Erdei iskola 
20 óra 
 
Tartalom: 

• A tájegység, a vizsgálati hely geológiai viszonyainak leírása, beillesztés a tágabb 
környezetbe. 

• Kőzetek felismerése, vizsgálata 
• Talajvizsgálatok 

Fizikai, kémiai, biológiai összetevők meghatározása, vizsgálata 
• Mikroklíma mérések 

Csapadék, hőmérséklet, fényviszonyok vizsgálata. 
• Vízminőség vizsgálata 

Kémiai- és biológiai minősítő elemzések 
• A helyi hidrológiai körülmények bemutatása. 
• Kölcsönhatások megfigyelése 

Litoszféra, hidroszféra, atmoszféra, bioszféra egymásra hatása 
• Biodiverzitás vizsgálata. 
• Környezeti hatások jelzése indikátor szervezetek segítségével. 
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• Vertikális szintezettség megfigyelése. 
• Erdőpusztulás megfigyelése, esetleges okok megbeszélése, vizsgálata. 
• Az erdő fáinak korösszetétel mérése. 
• Az abiotikus alapok áttekintése. 
• A termelő szervezetek szerepe, fajai. 
• Az elsődleges produkció mérése. 
• A fogyasztók számbavétele. 
• A lebontók aktivitásának megfigyelése. 
• A táplálkozási hálózatok leírása. 
• Vízi ökoszisztémák megfigyelése, vizsgálata. 
• Az anyag- és energiaforgalom vázlatos felrajzolása. 
• Az emberi hatások elemzése. 
• Az emberi érdekek és mozgatóerők környezeti viszonyrendszerének megbeszélése. 
 
• A továbbhaladás feltételei 
•  
• Ismerje a sejtalkotók felépítése és működése közötti összefüggést, tudjon a sejtszintű és a 

szervezetszintű életfolyamatok között kapcsolatot teremteni. 
• Legyen képes egyszerű sejtbiológiai és élettani vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni és 

ezek eredményeit a célnak megfelelő módon rögzíteni és értelmezni. 
• Tudjon érvelni a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező, 

környezetpusztító magatartás ellen.  
• Lássa meg az összefüggést a környezetében előforduló élőlények életmódja és a környezet 

napi, illetve évi változása között. 
• Legyen képes táplálkozási hálózatok, életközösségek jellemzőinek terepen történő 

vizsgálatára, az eredmények rögzítésére és feldolgozására. 
• Lássa be a biológiai sokféleség nélkülözhetetlen jelentőségét. 
• Igényelje, hogy természeti környezetét minél több oldalról, és minél részletesebben 

megismerje, használjon ehhez ismeretterjesztő folyóiratokat, könyveket, határozókat és 
egyéb információhordozókat. 

• Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye. Lássa be az 
egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait.  

• Legyen képes meghatározni az anyag élő állapotának lényegét.  
• Ismerje a biotechnológia alapeljárásait, céljait és alkalmazásának szabályozását. 
• 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, konstitúciójukat, molekulamodellen mutassa be térbeli szerkezetüket, ismertesse 
környezeti és élettani hatásukat. 

• Használja szakszerűen, balesetmentesen, környezet- és egészségvédő módon a szerves 
vegyipari termékeket.  

• Ismerje fel a mindennapi életben gyakran előforduló kolloid rendszereket, értelmezze 
szerkezetüket, összetevőiket. 

• 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.  
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• 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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11. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton 12. évfolyam) 

 
 
Belépő tevékenységformák: 

 
Az általánosított hullám-tulajdonságok megfogalmazása, az absztrakt hullám-fogalom 

kialakítása kísérleti tapasztalatokból kiindulva (kísérletek kötél-hullámokkal, 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 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 Internet-anyagok felhasználásával)  

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 betegség-megelőzés, 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. 

 
Rezgések és hullámok 
12 óra 
 
Tartalom: 

• Mechanikai rezgés 
A harmonikus rezgőmozgás 
Előfordulása, előállítása, kísérleti vizsgálata 
Rugóra függesztett test, fonálinga 
A rezgést jellemző mennyiségek 
A rezgés energiája, csillapodás, rezonancia 
A mechanikai rezgések technológiai és élettani vonatkozásai 

• Mechanikai hullámok 
A rezgésállapot terjedése a közegekben 
Longitudinális és transzverzális hullám 
A hullámot jellemző mennyiségek 
Hullámjelenségek kísérleti vizsgálata 
Visszaverődés, törés, elhajlás, interferencia, állóhullámok 
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Vízfelületi hullámok, földrengéshullámok 
• A hang 

A hétköznapi hangtani fogalmak fizikai értelmezése 
A hang terjedése közegekben 
Doppler jelenség  
Infrahangok és ultrahangok, gyakorlati alkalmazások 
Hangképzés a technikában és az élővilágban 
Zenei hangok, hangközök 
Mechanikai rezgések érzékelése, hallás, hallószervek az élővilágban 

 
Információs technológiák 
5 óra 
 
Tartalom: 

• Az információ mibenléte, fontossága az ember számára 
• Jel, kódolás, dekódolás 
• Energia és információ 
• Történet, hangjelzések, fényjelzések, vezetékes távíró 
• Az elektromágneses hullámok  

Az elektromágneses jelenségek rendszerezése 
Változó elektromos tér mágneses tere 

• Az elektromágneses hullámok spektruma,  
Rádióhullám sávok jellegzetességei, alkalmazásuk 

• Rádiótechnika 
Rezgőkör, antenna 
Műholdak, rádiótelefon hálózatok 

• Információs eszközök ma 
Egyidejű: rádió, TV, Internet, telefon 
Tárolt: sajtó, videó, CD 

• Társadalmi hatásuk:  
Életforma változtatás 
Nagyobb rendszerek lehetősége, irányítása (globalizálódás) 

• Kábelek, kábelrendszerek: telefon, TV, Internet, fénykábel, egyesített rendszerek 
• Az ipariból az információs társadalomba való átmenet környezetjavító hatása 

 
Fény 
10 óra 

 
Tartalom: 

• Fény, fényforrások a környezetünkben 
Napfény, csillagok, égitestek 
Tüzek, villámlás 
Biolumineszcencia 
Mesterséges fényforrások 

• A fény hétköznapi jellemzése, erősség, megvilágítás, színhőmérséklet, pszichikai hatása 
• A fény visszaverődése, szóródása, törése, természeti jelenségek kapcsán bemutatva 
• A fehér fény felbontása, színek, színkeverés, spektrum, spektroszkópia  
• Az infravörös és az ultraibolya fény technológiai alkalmazása, jelentősége a természetben 
• Geometriai optika 

Lencsék, tükrök, száloptika, prizma, rács 
• Összetett optikai eszközök 

Távcső, mikroszkóp 
• Lézerek elve, alkalmazásai 
• A fény fizikája 

A részecske és hullám természet bizonyítékai 
Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség 
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• A nagy sebességek fizikája, relativitás 
• A fény alkalmazásai: világítás, informatika, lézertechnika 
• Fotocella, napelem, CCD 
• Fény és élővilág: 

Energiaszolgáltató 
Fényérzékenység (tropizmus, taxis) 
Képlátás, szem működése, típusai 
Fény az ember környezetében, világítástechnika 
 

Az atommag 
8 óra 
 
Tartalom: 

• Az atom részei: mag, elektronburok 
• Az elektron részecske és hullám természete 
• Az atomok vonalas színképe 
• Állóhullámok, elektronpályák 
• Elektroninterferencia, elektronhullám, elektronmikroszkóp 
• Az atommag felépítése: 

Proton, neutron 
Elemi részecskék, részecskecsaládok, kvarkok 
Az erős nukleáris kölcsönhatás 
Tömegdefektus 
Az anyag kettős természete, a tömeg és energia egymásba alakulása 

• Magreakciók 
• Bomlás 

Természetes radioaktivitás, felfedezés, magyarázat 
Alfa, béta, gammabomlás jellemzése 
Aktivitás fogalma, radioaktivitás a környezetben, sugárvédelem 
Sugárzó izotópok alkalmazása 

• Hasadás 
Láncreakció, szabályozott láncreakció 
Az atombomba története, hatásai 
Az atomerőművek, felépítése, működése, biztonságuk, hulladékok 

• Fúzió 
A fúziós folyamat 
Magfúzió a csillagokban, a hidrogénbombában 
Szabályozott magfúziós kísérletek 

• A társadalom szerepe, az atomenergia ellenőrzésének felelőssége 
 

Csillagunk a Nap 
8 óra 
 
Tartalom: 

• A Nap adatai, méret, hőmérséklet, tömeg, összetétel, fényesség) 
• A Nap szerkezete 
• A Nap, a csillagok energiatermelő folyamatai és következményei 

Fúzió, sugárzások, elemek képződése 
A Nap élete, naptevékenység, földi hatások 
Anyagszerkezet (plazma) 

• A Nap helye a csillagok rendszerében (HRD) 
• A csillagok keletkezése, fejlődése, halála 

Kvazárok, pulzárok, neutroncsillagok 
Fekete lyukak, szingularitás 

• Galaxisok 
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Szerkezet, típusok, fejlődés 
• Kozmológia 

A keletkezés és tágulás bizonyítékai 
Ősrobbanás modell 
A mikro- és a makrofizika egyesítése 
Antianyag, gravitáció és téridő, sötét anyag 
A Világegyetem további sorsa, a fogalomalkotás határai 

 
Űrkutatás 
5 óra 
 
Tartalom: 

• Története: a kínai petárdáktól a Mars rakétáig 
• Technológiai háttér: űreszközök, rakéták 

Technikai érdekességek: távérzékelés, rakéták, különleges anyagok 
Technológia átadás: hadiipar, polgári felhasználások 

• Vizsgálati irányok 
Sugárzások, képalkotó módszerek 
Anyagáramok, mikrometeoritok, napszél 

• Űrutazások, Föld körüli űrállomások  
• Bolygókutatás, bolygószondák 

Kutatási irányok, eredmények 
• Életlehetőségek a Világegyetemben, exobiológia  
• Mély űr objektumok, a látható Világegyetem határa 
• Gazdasági háttér: költségek, finanszírozás, megtérülés 
• Az űrkutatás mérlege, jövője 

 
A szervezet egyensúlya 
12 óra 
 
Tartalom: 

• A belső környezet elemei és egyensúlya, homeosztázis 
Só- és vízháztartás, a vese szerkezete, működése  
Testhőmérséklet, a bőr érzékelő és hőszabályozó működése 

• Energiaszint szabályozása 
A tápanyagfelvétel folyamata, a tápcsatorna felépítése és működése 
A máj szerepe 

• Az életműködések szabályozása 
• A hormonrendszer 

Kibernetikai elvek 
Jel, receptor, vezérlés, szabályozás 
Az információ visszacsatolása, szabályozó körök 
Negatív és pozitív visszacsatolás  
Modell: vércukorszint szabályozás 
A pajzsmirigy, a mellékvese és a hasnyálmirigy legfontosabb hormonjai és 

hatásaik 
A nemi működések hormonális szabályozása 
A női nemi ciklus  
A neuroendokrin kapcsolat, a hipotalamusz - hipofízis rendszer 

• Az idegi szabályozás 
Vegetatív szabályozás, a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer 
Központi és környéki idegrendszer 
Gerincvelő, agytörzs, agykéreg szintjeinek szerkezeti és működési egymásra 

épülése 
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Egészség, betegség 
14 óra 
 
Tartalom: 

• Az egészség fogalma, a betegségek kialakulásának okai, betegség csoportok 
• Fertőző betegségek 

Kórokozók típusai, a fertőzési módok összehasonlítása 
Megtámadott szervek, légző-, emésztő-, idegrendszer, bőr ... 

• Higénia, fertőtlenítés 
• Járványok kialakulása és megelőzési, megfékezési módjaik 
• A szervezet védekezőképessége  

Saját nem saját felismerés, antigének 
Az immunvédelem területei, nem specifikus és specifikus immunválasz 
A sejtes védekezés, falósejtek, T-limfociták populációi 
A humorális immunválasz, B-limfociták, nyiroksejtek, immunglobulinok 
Az immunválasz kémiai szabályozása, limfokinek, interferonok 
Védekezőképesség és lelkiállapot, a pozitív gondolkodás fontossága 

• Degeneratív betegségek fajtái és okai 
Rák (mutagén anyagok, vírusok ...) 
Mozgásszervi (mozgáshiány, erőltetés) 
Keringési (táplálkozás, életmód) 
Öregedés és egészség 

• Balesetek 
Baleseti sérülések formái, ellátásuk 

• Életmód és egészség 
Egészséges táplálkozás fontossága, mennyiségi és minőségi szempontjai 
Egészségmegőrzés és mozgás 
Egészségkárosító szokások: dohányzás, alkohol, kábítószer 
Egészségtelen lakás- és munkahelyi viszonyok 
Stressz 

• Öröklődés és egészség 
Genetikai rendellenességek 
Hajlamok 
Védekező képesség 

• Környezet és egészség 
Rákkeltő anyagok, mérgek, sugárzások 
Baleset megelőzés 
Létezésünk kockázatai 

 
 

A továbbhaladás feltételei: 
 
• Ismerje a frekvencia és hullámhossz jelentését. 
• Ismerje a legegyszerűbb optikai eszközök működését (szemüveg, nagyító, mikroszkóp, 

távcső).  
• Legyen tisztában azzal, hogy a zaj (hang) és az elektromágneses sugárzás is a 

környezetszennyezés sajátos változata lehet. 
• 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 lehetőségeiről. Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának 
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előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös tekintettel a környezeti 
hatásokra. 

• Legyenek ismeretei a csillagászat vizsgálati módszereiről.  
• Ismerje a legfontosabb csillagászati objektumokat (bolygó, különböző típusú csillagok, 

galaxis, fekete lyuk), legyen tisztában valódi fizikai tulajdonságaikkal. 
• 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 

• Ismerje az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti kapcsolatot, az ember 
egészséges életműködését veszélyeztető anyagoknak a szervezetre gyakorolt hatásait. 

• Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye. Lássa be az 
egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait.  

• Ismerje fel az egészséget erősítő értékeket. 
• Értse meg, hogy a rendszeres testmozgás minden embernek alapvető szükséglete. 
• Lássa be, hogy a betegség-megelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások az egyéni és a 

közösségi-társadalmi érdekeket is szolgálják. 
• Tudatosan tartsa távol magát mind a testi, mind a mentális egészségre káros anyagoktól. 
• Ismerje az önfenntartó szervek funkcióját és működésük összefüggését. 
• Legyen képes részekre felosztani az idegrendszert morfológiai és működési szempontból, 

és tudja kiemelni az egyes részek működésének lényegét. 
• Sorolja fel a hormontermelő mirigyeket, ismerje ezek helyét és tudja ezek hormonjainak 

legfőbb hatásait. 
• Ismerje áttekintően, hogy az egyes szervrendszerek működését, a fontosabb élettani 

jellemzőket mi és hogyan szabályozza.  
• Sorolja fel a férfi és női ivarszerveket, ismerje az ivarszervek felépítésének és 

működésének alapjait. 
• Értse meg és fogadja el, hogy az ember szexualitása nem pusztán biológiai folyamat. 

Legyenek képesek felelősségteljes nemi magatartásra. 
• Ismerje a nem kívánt terhesség megelőzésének legfontosabb módjait. 
• Ismerje az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit.  
• Értelmezze az egészség megőrzését az élettelen és élő környezettel való harmonikus 

együttélés eredményeként, a betegséget ennek a harmóniának megbomlásaként. 
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12. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton 13. évfolyam) 

 
 

Belépő tevékenységformák: 
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. Kapcsolat keresés 
az emberi viselkedés és az állatok magatartása között, az evolúciós gondolat kiterjesztése. Az 
emberi természet főbb jellegzetességeinek számbavétele, példákkal való illusztrálása. Az emberi 
agykéreg és a tudat viszonyának megértése. A lelki betegségek tüneteinek ismerete. Az emberi 
kultúrák és a természet kapcsolatának feltárása. Történeti áttekintés a kultúrák és a természet 
viszonyának alakulásáról. A fenntarthatóság fogalmának értelmezése. A globalizációs problémák 
elemzése, helyi következmények és cselekvési lehetőségek számbavétele. 

Áttekintés, az eddigi tanulmányok szintézise. Kísérlet az önálló világkép megfogalmazására. 
 
 

Az evolúció műhelyében 
15 óra 
 
Tartalom: 

• Az evolúció alapgondolata és bizonyítékai 
A természetes szelekció 
A polimorfizmus szerepe, a populáció mérete 
Genetikai egyensúly, ideális és reális populáció 
A fajok keletkezésének formái: adaptív, nem adaptív 

• Evolúció történet 
Földtörténeti korok, kormeghatározási módszerek 
Prebiotikus evolúció 
Az élet keletkezése, mikrobiális életformák és életközösségek 
A földi környezet változásai, nagy átállások 
A kész szerves anyagok elfogyása, az oxigénes légkör kialakulása 
Kozmikus hatások, éghajlatváltozások, felszínátalakulások 
Az eukarióták kialakulása és elterjedése 
A nagy élőlény országok szétválása 
Életfejlődés a tengerekben 
A szárazföldi életközösségek kialakulása, az élőlények alkalmazkodása 
A jelenkori élővilág kialakulása 

• Az ember evolúciója 
Korai emberfélék 
Homo nemzetség 
A mai ember kialakulása 
A kulturális evolúció, mémek 

 
Magatartás, viselkedés, lélek 
14 óra 
 
Tartalom: 

• Az állatok viselkedésének alapelemei 
Párhuzamok a főemlősök és az ember viselkedési mintázata között 

• Az ember természete, magatartása  
Fajspecifikus viselkedési jegyek 
Csoportélet 
Agresszió és együttműködés 
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Szexualitás, család 
Szociális szerepek, szabálykövetés, empátia 
Nevelés, tanítás 
Konstrukciós készség 
Kommunikációs készség 

• Agy és lélek 
Az agykéreg felépítése 
A nagyagy mélyebb területei, limbikus rendszer 
Érzelmek, beállítódások, ösztönök 

• A lelki betegségek csoportjai, tünetei 
Diagnosztikai és terápiás lehetőségek. 
Kedélybetegségek, depresszió. 
Magatartási problémák és tanulási nehézségek 
Mániák, Fóbiák, pánikbetegség 
Skizofrénia 
Szenvedélybetegségek, drog, alkohol, dohányzás. 
Nemek és életkorok pszichológiai jellegzetességei, degeneratív folyamatok. 

 
Alkalmazkodási stratégiák a kultúrák világában 
15 óra 
 
Tartalom: 

• A "fejlett", "fejlődő" és primitív fogalmak relativizálása. 
• Az "elvevő és meghagyó" szemléletű társadalmak. 
• Az őserdei társadalmak kulturális ökológiája. 
• Szimbiotikus világok. (Együtt élő társadalmak) 
• Az ún. "elmaradott" földművelő társadalmak ökológiai rendszerbe ágyazott kultúrája. 
• Jáva 2000 éves (intenzív) mezőgazdasága 
• A városok és a vidék strukturális és funkcionális kapcsolatai 
• Ökológiai szemléletű filozófiák, vallások 
• A kínai és a japán természetfelfogás 
• A taoizmus szemléletmódja: az organikus univerzum 
• Indiai filozófiák: Ember és Természet összhangja 
• Ökológiai szemléletmód a kereszténységben. 
• Természetvallások, a Föld és az Ég szellemei. 
• Rítusok és természetmítoszok. 
• Vallási specialisták természet közelben 
• Modern ökológiai filozófiák, ideológiák 

 
Fenntartható fejlődés 
20 óra 
 
Tartalom: 

• Az emberi környezet, mint ökológiai rendszer. 
• Rendszerelméleti alapok. 
• Pozitív és negatív visszacsatolási formák, körfolyamatok. 
• A falu és város, mint ökológiai rendszer. 
• Rendszeridegen és rendszerbe ágyazott gazdálkodási formák. 
• Az organikus mezőgazdaság.  
• Humánökológus építkezés (rendszerbe ágyazott építkezés). 
• Mit tehetünk otthon? Javaslatok közvetlen környezetünk ökológiai szemléletű 

átalakítására. 
• Népesség növekedés, városiasodás. 
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• A városi és vidéki ember szimbólumrendszere és annak váltakozása. 
• A közlekedés és a kereskedelem városi hatalma. 
• Városépítés, városszépítés humánökológiai alapokon. 
• Reális és irreális reformok a városi létformában. 
• A globalizáció kiteljesedése, új problémák a városok és a vidék kapcsolatában. 
• A fenntartható város és a fenntartható vidék. 
• A fenntartható fejlődés, a város és vidék szimbiotikus kapcsolata 
• Alternatív megoldások 
• A Schumacher - féle közgazdasági modell. 
• A biogazdálkodás. 
• Amerikai alternatív mezőgazdasági rendszerek. 
• Az indiai falureform. 
• Magyarország: Gyűrűfű, Drávaköz, Gömörszőlős. 
 

Anyag, ember, társadalom 
10 óra 
 
Tartalom: 

• Az anyag birodalma 
A proton és az elektron világa 
Mezők és hullámok 
Tömeg és energia 
A szétszóródó energia 
Állandóság és változás 
Élő állapot 

• Az ember birodalma 
Állati rokonság: rosszul sikerült válóper 
Technológia és gazda(g)ság, avagy az evolúció mégis folytatódik 
Föld és emberiség: szimbiózis vagy parazitizmus? 

• A tudomány birodalma 
A tudomány társadalmi ellenőrzése 
Elit- és népszerű tudomány, a tudomány "eladhatósága" 
Az alkalmazás problémái, felelőssége (nukleáris- és biotechnológia) 
Egyensúlyzavarok generálása és elhárítása 

 
A továbbhaladás feltételei: 

• Alkalmazza a tanult termodinamikai összefüggéseket a gazdaság és a környezet 
kapcsolatára. 

• Lássa be a pazarló anyag- és energiafelhasználás okait, káros következményeit. 
• Vegye észre és bírálja az ésszerűtlen fogyasztást erőszakoló reklámokat, magatartást. 
• Személyes áru- és szolgáltatás választásában vegye figyelembe a környezetkímélés 

szempontjait. 
• Ismerje, fogadja el a környezet védelmét szolgáló gazdasági-, pénzügyi előírásokat, 

törvényeket. 
• Tájékozódjon a nemzetközi környezetvédelmi mozgalmak, szervezetek munkájáról, 

ismerje a nemzetközi megállapodások irányvonalait. 
• Tudja elválasztani az elkerülhető és az elkerülhetetlen környezet átalakítást, tudja eszerint 

minősíteni az egyes technológiai alternatívákat. 
• Természeti törvények és példák alapján fogalmazza meg a fenntartható gazdálkodás 

feltételeit, ismerjen azt szolgáló megoldásokat. 
• Vizsgálja adatok, térképek alapján a természeti környezet népességre és a település-

viszonyokra gyakorolt hatását. 
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• Ismerje és értékelje a természetbe illeszkedő életmódokat, kultúrákat, gazdálkodási- és 
termelési módokat.. Kutasson ezek példái után a történelemben és a mai világban.  

• Lássa a globalizáció területeit, hajtóerejét. 
• Adatok, grafikonok, térképek alapján vizsgálja a világgazdaság jelenlegi nagyságát, a 

növekedés mutatóit. 
• Tudjon a globális éghajlatváltozás okairól, módosító tényezőiről, várható mértékéről és 

hatásairól. 
• Ismerje a Föld ózonpajzsának életvédő szerepét, az ózonbontó anyagok fajtáit és eredetét, 

az eddigi károsodás mértékét. 
• Tekintse át a levegő, a vizek és a talaj szennyeződésének forrásait, a károsodások eseteit. 
• Vizsgálja adatok alapján a Föld népességének alakulását, időben és térben. Határozza meg 

az egyes régiókat jellemző népesedési gondokat. 
• Ismerje a népességszám alakulását befolyásoló tényezőket. 
• Tudjon a népességrobbanás okozta gondokról, a helyzet várható alakulásának jóslatairól. 
• A globális problémákhoz való hozzájárulás szerint vizsgálja a Föld régióinak helyzetét. 
• Elemezze a világmodellek jövendöléseit, vonjon le a társadalom és az egyén számára 

hasznosítható következtetéseket. 
• Legyen képes rövid, lényegi megfogalmazásokkal leírni az anyag alapvető részecskéit, 

kölcsönhatásait, állapotait és folyamatait. 
• Tudja rendszerbe foglalva szemlélni az anyag elkülönítve vizsgált mozgásformáit. 
• Legyen képes elhelyezni az embert az élővilág rokonságában és a természeti környezet 

kapcsolatrendszerében. 
• Tudja példákkal bizonyítani a környezeti állapotokat befolyásoló gazdasági- és társadalmi 

hatásokat. 
• Ismerje az emberi természet, lélek főbb mozgatóit és az ezekből eredő természeti 

viszonyulásokat.  
• Tudjon példákat a tudomány társadalmi ellenőrzésének mechanizmusaira. 
• Gondolja át a tudományos eredmények alkalmazásával járó felelősséget, tudja példákkal 

alátámasztani gondolatait. 
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9. évfolyam a négy évfolyamos rendszerben 
10. évfolyam az öt évfolyamos rendszerben 

 
(heti 4 óra) 

 
Modulok és óraszámok: 

 
Anyag, természet, tudomány 8 
Mozgó világ 12 
Kis erőművészet 12 
Munkára fogott energia 10 
A töltések világa - mikroelektronika 21 
Atomok és molekulák 10 
Részecskék sokasága, halmazok 14 
Hő és káosz 10 
Változó anyag 15 
Mikrobák 10 
A növények világa 10 
Az állatok világa 16 
Összesen: 148 

 
 

Eltérések a hat évfolyamos alaptantervhez képest: 
 

1. A hat évfolyamos rendszerben indító, komplex bevezető modulok összevonásra kerültek 
az Anyag, természet, tudomány blokkba. 

2. A Töltések világa modulba beépül a Mikroelektronika, utóbbi tartalmai szűkülnek. 
3. Kettővel csökken a Mikrobák modul óraszáma. 

 
Anyag, természet, tudomány 
8 óra 
 
Tartalom: 

• A természet megismerése 
Tudományos gondolkodásunk kezdetei 
Megfigyelés, kísérlet, előfeltevés, modell  

• Természettudományok ma: 
Egymásra épülés elve 
Fizikai világ: részecskék, kölcsönhatások, alapjelenségek 
Kémiai világ: az anyagok sokfélesége, változékonysága 
Biológiai világ: önfenntartás, szaporodás, fejlődés 
Az anyagi világ egysége  

• Anyagi rendszerek 
Mértékek és mérésük, mértékskálák 
Elemi részecskék, atomok, molekulák, halmazok. 
Méretek az élővilágban 
Kozmikus nagyságrendek  
Rendszer és környezet 

• Rendszerek és állapotok 
Kölcsönhatás és energia  
Alapvető kölcsönhatások 
Származtatott kölcsönhatások 
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• Változások és folyamatok 
Lineáris folyamat 
Körfolyamat 
Egyensúlyra vezető folyamat 

• A folyamatok energetikája 
Megfordítható és nem megfordítható folyamatok 
A folyamatok iránya 

 
 

A 9. tanév további moduljai, valamint a 10-12. évfolyam tananyaga a hatosztályos tanterv 
megfelelő évfolyamainál található. 
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FÖLDRAJZ 
 

9 - 10. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 10-11. évfolyam) 

 
 
Alapelvek, célok 
 

Ez a tanterv a Nat 2007 célkitűzéseinek figyelmebevételével készült. 
Iskolánkban a földünk–környezetünk műveltségi terület tanításának alapvető célja a földrajzi 

tér és benne az ember környezetének megismertetése, a szintézisre való törekvés igényével. A 
tantárgy ennek érdekében megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetünk természeti és 
társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival. A környezeti, természeti- és társadalomföldrajzi 
jelenségeket összefüggéseikben és folyamataikban láttatja. Bemutatja a természeti képződmények, a 
társadalmi-gazdasági, illetve környezeti jellemzők térbeli és időbeli fejlődését, valamint változásuk 
tendenciáit. A ma emberét, a társadalmat és annak környezetét helyezi a középpontba.  

A Közgazdasági Politechnikumban tanított földrajz tantárgy szándékaink szerint olyan 
ismereteket nyújt, és olyan képességeket alakít ki, amelyek szükségesek a folyton változó világban 
való eligazodáshoz. Megismerteti –– a környezetben való térbeli és időbeli tájékozódás illetve 
eligazodás alapvető eszközeit, módszereit - lehetőség szerint a gyakorlatban. Fokozatosan kialakítja 
a környezetre vonatkozó információkhoz való hozzájutás képességét. Mindeközben nagymértékben 
támaszkodik a tanulók megfigyeléseire, és az önálló tapasztalatszerzésre. Számít a tanulói és tanári 
kreatív munkára, a taneszközökön kívüli információhordozók használatára. 

A Politechnikumban oktatott földrajz tantárgykiemelt célja, hogy a tanulókban reális kép 
alakuljon ki nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt helyéről, hazánk természeti-, 
társadalmi-gazdasági adottságairól, továbbá a Magyarországon jellemző társadalmi-gazdasági és 
környezeti folyamatokról. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tudják helyesen értelmezni hazánk 
szerepét és lehetőségeit az európai integrációban, és legyenek képesek tájékozódni nemzetközi 
léptékben is. 

A megfogalmazott tartalmak feldolgozása során az is lényeges, hogy fejlődjék a tanulók 
földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Értsék meg, hogy a Föld 
egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és 
ez megköveteli az erőforrásokkal való észszerű gazdálkodást.  

Azt szeretnénk, hogy mindeközben a tanulókban fokozatosan alakuljon ki a környezetért 
érzett felelősség és az azzal összhangban álló cselekvések képessége. Az elsajátított ismeretek és a 
felismert összefüggések alapján értsék meg melyek azok az új kihívások, amelyek a 21. század 
elején – az új kommunikációs formák elterjedésével – átszabják a hagyományos gazdaság kereteit, 
és amelyek – az információáramlás szabadságának megjelenésével – érdekellentéteket okozhatnak, 
társadalmi változásokat gerjeszthetnek a világ egyébként elzárt térségeiben, társadalmaiban. 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink ismerjék fel a mindennapi cselekvések környezeti 
következményit, a Föld globális problémáit.  

 
 

Célok és feladatok: 
 

A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat a környezet természeti és társadalmi-gazdasági 
jellemzőivel. A 7.-8. évfolyam (vagy csak a 8. évfolyam) tantárgyi előzményeire építve elősegíti, 
hogy megismerjék az ember életteréül szolgáló Földet, a természet és a társadalom főbb 
sajátosságait, jelenségeit, folyamatait. Bemutatja azok kölcsönhatásait, egymásra hatásuk tér- és 
időbeli rendjét, következményeit. 
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Célja, hogy a tanulók tudják értelmezni az élettelen és az élő természet folyamatainak, 
fejlődésének társadalomra gyakorolt hatásait, azok időbeli változásait. Lássák, hogy a társadalom 
működése hogyan hat vissza a saját környezetükre. Segítse a tanulókat abban, hogy a természeti-
társadalmi folyamatokat összefüggéseikben értelmezzék. Legyenek képesek általánosítani és 
szintetizálni, valamint tudják a jelenségeket és a folyamatokat átfogó rendszerként értelmezni. A 
természet és a társadalom kölcsönhatásainak, összefüggéseinek megismerése nyomán alakuljon ki a 
tanulókban a környezettudatos gondolkodás. 

A tantárgy tudatosítja a tanulókban, hogy a Föld egységes rendszer, amelyben az ember 
természeti és társadalmi lényként él. Megmutatja, hogy az ember társadalmi-gazdasági 
tevékenysége során jelentősen átalakította, és ma is alakítja környezetét. Ennek ésszerű korlátozása, 
a környezet és az ember érdekeit egyaránt figyelembe vevő, tudatos környezeti magatartást, az 
erőforrások tervszerű felhasználását kívánja. Világossá teszi a diákok számára, hogy a társadalmi-
gazdasági és a környezeti problémák megoldása a tudomány és a technika, a gazdasági és a politikai 
tényezők összehangolását, sőt nemzetközi összefogását igényli. Megmutatja azokat az alternatív 
lehetőségeket és elméleteket, melyek már ma is léteznek, és azokat is amelyek még gyerekcipőben 
járnak, de nagy lehetőségek előtt állnak. 

Kifejezetten nagy hangsúlyt fordítunk a tőlünk eltérő társadalmak, gazdaságok sajátságaira, 
megértésére. Hangsúlyt fordítunk a globalizációs folyamatok pozitív és negatív hatásaira, 
figyelembe véve az eltérő társadalmak és kúltúrák reagálására a globális folyamatok szempontjából. 
A tantárgy a különbözőség és az egység figyelembevételével összehasonlít és relativizál. A 
különböző természeti, társadalmi és gazdasági folyamatok mélyebb elemzéséhez a részletesebb 
természetföldrajzi ismeretek nyújtanak jó alapot, melyet az általános társadalomföldrajzi 
folyamatok és a konkrét régiók társadalomföldrajzának tanulmányozása egészít ki. 

A földrajz tantárgy tananyaga komplex és több szempontból is szemléletformáló, hiszen a 
földrajzi-környezeti jelenségeket, folyamatokat összefüggéseikben vizsgálja, részben a 
természettudományok, részben a társadalomtudományok, valamint az egyéb környezettudományok 
szempontjai szerint. Az életkori sajátosságoknak megfelelően a tananyag az általános természeti és 
társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli és időbeli változásainak vizsgálatával, az összefüggések, 
kölcsönhatások feltárásával valósítja meg szemléletformáló szerepét. 

A földrajzoktatás felkészíti a tanulókat a tantárgyi érettségi vizsga sikeres teljesítésére is. 
Komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, 
felkészíti őket a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolából kilépő 
diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerep gyakorlása során. 

Mindezekkel összefüggésben a földrajz tantárgy tanítása segítséget nyújt abban, hogy a 
tanulók el tudják helyezni Magyarországot és Európát a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban, 
és így kialakulhat bennük a nemzeti és európai identitástudat. Elősegíti a különböző társadalmi 
csoportok, nemzetiségek, népek életformája, kultúrája, értékei iránti érdeklődés és tisztelet 
kialakulását. Hozzájárul a földrajzi-környezeti gondolkodásmód kialakulásához, segíti a történeti-
földrajzi szemléletmód kialakulását. Felismerteti a földrajzi helyzet összetevőinek változó 
megítélését a földrajzi térszerkezet átalakulásában. Bemutatja az egyre növekvő társadalmi igények 
kielégítéséért folyó termelőtevékenységeket, és annak eltérő vonásait, teljesítményeit a Föld 
különböző térségeiben. Felismerteti a társadalmi-gazdasági életben jelenlévő többirányú, kölcsönös 
függőséget. Megérteti a termelés és a fogyasztás viszonyát, növekedésük korlátait és 
következményeit, ezzel együtt a Föld globális problémáit. Rávilágít a gazdaság különböző 
területein és a környezetgazdálkodásban kialakuló területi és nemzetközi együttműködések 
szükségességére. Ráébreszti a tanulókat cselekedeteik környezeti következményeire és felismerteti 
lehetőségeiket, tennivalóikat környezetükért, hazájukért, a Földért. Kifejleszti a tanulókban az aktív 
részvétel készségét közösségük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak megoldásában. 
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Fejlesztési követelmények: 
 

A a tananyag feldolgozása során tartalmi szempontból el kell érni, hogy a tanulók ismerjék a 
földi képződményeket, a természeti és a társadalmi jelenségeket, folyamatokat és összefüggéseket. 
Az általános természeti és az általános társadalomföldrajzi témakörök áttekintésekor alkalmazzák 
regionális földrajzi ismereteiket. Értsék a természeti feltételek és a társadalmi-gazdasági jellemzők 
közötti kapcsolatokat a földrajzi övezetekben, övekben és területeken, valamint a régiókban. Ne 
csak érzékeljék, hanem értsék is a helyi, a regionális és a globális történések összefüggéseit, 
különböző szintű következményeit. Legyenek tisztában az alternatív lehetőségekkel és 
elméletekkel. Értsék meg, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes rendszer (Gaia-
hipotézis), amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él. A földi rendszer működését 
károsan befolyásoló társadalmi és egyéni cselekedetek visszahatnak az ember életére, végső soron 
saját létét veszélyeztetve. Tudjanak valós alternatív lehetőségekről és elméletekről, 
Magyarországon és a nagyvilágban is. 

A földrajztanítás kiemelt célja, hogy a tanulók önállóan tudják elemezni, értelmezni a 
természetföldrajzi és a társadalmi-gazdasági történéseket. Elsősorban arra kell törekedni, hogy a 
tanulók rendszerben gondolkodjanak, fogalmaik köre bővüljön, és szintetizálják korábbi 
ismereteiket. Célja, hogy a Földön lezajló folyamatokban, térben és időben, egyaránt biztosan 
tájékozódjanak. Legyenek képesek a Földön kialakult természeti és társadalmi kölcsönhatások, 
valamint a környezetben zajló változások érzékelésére, értékelésére és indoklására. Rendelkezzenek 
valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli 
változások nagyságrendjéről. Ennek érdekében el kell érni, hogy képesek legyenek különböző 
földrajzi adatsorok és mutatószámok alapján a tendenciák megfogalmazására. A múltbeli és a jelen 
földrajzi folyamatainak ismeretében legyen elképzelésük a Föld, az emberiség és az ország 
társadalmi-gazdasági és környezeti jövőjéről, fejlődjön ki reális alapokon nyugvó jövőképük. 
Rendelkezzenek valós képpel a Föld még viszonylag érintetlen területeiről (pl. Arktisz, Antarktisz, 
esőerdők, tengerek és óceánok) és azok védelmének szükségességéről. Legyen komplex földrajzi 
szemléletük az egyes országokról, régiókról. A földrajzi tanulmányok befejezésekor készség szinten 
tudjanak tájékozódni a természeti környezetben és a jártasság szintjén a társadalmi-gazdasági 
környezetben. Alakuljon ki bennük a relatív szemléletmód, mely a távoli és közelebbi tájak, 
emberek és kultúrák megértéséhez elengedhetetlen. A hagyományosan evolucionista fogalmakat 
(pl. „fejlődés”, „primitív”) legyenek képesek kritikusan, illetve több szempontból értelmezni. 
Földrajzi ismereteiket használják fel a mindennapi élet szempontjából fontos döntések 
meghozatalakor. Alkalmazzák más tantárgyakban megszerzett ismereteiket a természeti és 
társadalmi-gazdasági jelenségek, folyamatok értelmezéséhez. Alakuljon ki bennük az igény arra, 
hogy önállóan tovább gyarapítsák földrajzi ismereteiket a későbbi életük folyamán. 

A a tanulóknak képesnek kell lenniük együttműködni másokkal. Alkalmazzák a 
kommunikációs, a gondolkodási és a gyakorlati képességeket (adatok értelmezése és feldolgozása, 
problémák felismerése és megoldása, általános törvényszerűségek felismerése, ítéletalkotás). 
Legyenek képesek a speciális információhordozók (tematikus és különböző méretarányú térképek, 
szak- és ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, lexikonok, almanachok, 
CD-ROM, internet, kiállítások, filmek) használatára. Tapasztalataikat, véleményüket szabatosan 
fogalmazzák meg. Ki kell alakulni bennük az érvelésen alapuló egészséges vitakészségnek. A 
földrajzórák is hozzájárulnak ahhoz, hogy jártasságot szerezzenek az ember és a környezet 
szempontjából egyaránt előnyös döntéshozatalban, az alternatív megoldások keresésében. 
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9. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton 10. évfolyam) 

 
évi óraszám: 74 

 
 

Belépő tevékenységformák 
 

• A csillagos égen való tájékozódás alapjai és eszközei. Mélyüljön a tanulók tájékozódási 
képessége a különböző méretarányú, jelrendszerű, tematikájú térképeken és 
földgömbökön.  

• Ismerjék meg a térképek különféle ábrázolási módjait, azok alkalmazási lehetőségeit és 
korlátjait; 

• Mélyüljön ismeretük égitestünk kozmikus környezetben elfoglalt helyéről, helyzetéről és 
bolygótermészetéről; 

• A tengeráramlásokat ábrázoló térképek logikai elemzése. Tematikus térkép elemzése a 
talajfajták területi elterjedéséről. A zonalitással kapcsolatos tematikus térképek elemzése. 
Az övezet, az öv és a terület/vidék elhelyezése a kontúrtérképeken. A népesség területi 
eloszlásával foglalkozó tematikus térképek elemzése. Természetföldrajzi tényeket 
bemutató tematikus térképek, adatsorok és diagramok összehasonlító, logikai elemzése. 
Egyszerű térképi ábrázolások készítése tanári irányítással. 

• Tények és összefüggések leolvasása különböző típusú műholdfelvételekről tanári 
útmutatás alapján. 

• Különböző típusú és méretarányú térképek használata az ismeretszerzésben és a terepen 
való eligazodásban. 

• A Föld fő mozgástípusainak és azok következményeinek magyarázata különböző típusú 
ábrák és modellek segítségével.  

• A Föld fő mozgásainak eljátszása. 
• A nap- és holdfogyatkozások kialakulásának, valamint a Hold fényváltozásának 

bemutatása önállóan készített vázlatrajz alapján. A kőzetlemez-mozgások magyarázata 
modell, folyamatábra és videofilmrészlet alapján. Ásvány- és kőzetvizsgálati gyakorlatok 
(felismerésük, rendszerezésük, előfordulásuk és felhasználhatóságuk, a „metró köveinek” 
tanulmányozása, stb.). 

• A világ népesedési folyamatainak jellemzése, bemutatása korfák és statisztikai adatok 
alapján. 

• Részletes földtörténeti időoszlop, táblázat készítése, a földtörténet fő eseményeinek 
időbeli ábrázolása. Helymeghatározási és időszámítási feladatok önálló megoldása. 

• Hőmérsékleti adatok grafikus ábrázolása. A középhőmérséklet és a hőingadozás 
számítása, következtetések levonása az adatokból. Éghajlati diagramok felismerése, 
elemzése, kapcsolása különböző tájakhoz, példák keresése a térkép segítségével. A 
legfontosabb vízrajzi jellemzők számítása. Magyarázó rajz készítése ciklonról, 
anticiklonról és időjárási frontokról. A légköri jelenségek felismerése, összehasonlítása 
időjárási térképeken. 

• Véleményütköztetés vitában az éghajlatváltozások okairól, következményeiről. 
• Időjárás-jelentés értelmezése, egyszerű prognózis készítése adatok alapján. A 

vízállásjelentések értelmezése. Légköri jelenségek felismerése műholdfelvételeken. 
Különböző típusú műholdfelvételek elemzése tanári útmutatással. 

• Az egyes geoszférák szerkezeti felépítésének, természetföldrajzi jelenségeinek és 
folyamatainak bemutatása, értelmezése különböző típusú ábrák és modellek alapján. 
Felszínfejlődési folyamatok és felszínformák felismerése képek és ábrák (pl. 
keresztszelvények, tömbszelvények és folyamatábrák) alapján. A településtípusok 
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jellemző vonásainak bemutatása képek, térképek, alaprajzok, leírások alapján. Leírások 
gyűjtése és elemzése földrengésekről, vulkánkitörésekről és azok következményeiről. 

• Természetföldrajzi folyamatokat bemutató modellek alkotása tanári irányítással. 
• Adatok gyűjtése, majd azok alapján véleményalkotás az emberi beavatkozások vizekre 

gyakorolt környezeti hatásairól. Aktuális cikkek gyűjtése és csoportmunkában történő 
feldolgozása az egyes övezetek ökológiai problémáiról. Példák gyűjtése a természeti 
környezet fokozatos átalakításáról, a természeti feltételeknek a társadalmi-gazdasági 
életben betöltött szerepe átértékelődéséről. Adatok gyűjtése a levegő szennyezettségéről 
és következményeiről. Mélységi adatok gyűjtése az atlasz térképei alapján, kapcsolat 
keresése a mért adatok helye és az óceáni medencék domborzata között. Ábrák és rövid 
szövegek elemzése a Föld geoszféráinak szennyezettségéről (a Minamata-kór kiváltó 
hatásától, az űrszemétig). Magyarország környezeti állapotáról készítsenek a témához 
kapcsolódó ábrákat, tablókat, elemezzenek grafikonokat, földrajzi ábrákat (pl. 
levegőszennyezettség, bauxitbányászat és karsztvíz kapcsolata, stb.) 

• Ismeretszerzés- és feldolgozás projektmódszerrel tanári útmutatással a geoszférák közötti 
földrajzi-környezeti kölcsönhatásokról. 

• Példák gyűjtése az infrastruktúra kiépítettsége és a települések fejlődése közötti 
összefüggés bemutatására. A természeti adottságok és a településhálózat  kialakulása, 
valamint a jellemző település típusok közötti kapcsolat bemutatása különböző 
kontinensekről, területekről hozott példák alapján. 

• Folyamatmagyarázat a történelmi tanulmányok felhasználásával az egyes településtípusok 
kialakulásának és fejlődésének társadalmi-gazdasági hátteréről. Kiselőadás a földtani 
ismeretek gyakorlati alkalmazásáról szakirodalom felhasználásával. Tanulói kiselőadás a 
levegő, a vizek és a talaj főbb károsodási folyamatairól, a kiváltó okok bemutatásával. Az 
egyes települések fejlődését befolyásoló tényezők bemutatása esetelemzés alapján. 
Következtetés a földtani szerkezetre az ásványkincsek területi előfordulásából.  

• Folyamat, esemény elmondása híranyag alapján emlékezetből. Logikusan felépített 
írásbeli beszámolók készítése. 

• Tanulói nézetek kifejtése felszólalásban. 
• A számítástechnika által nyújtott lehetőségek alkalmazása a tanulói beszámolók, 

kiselőadások összeállítása során. 
 
 

TÉMAKÖRÖK  TARTALMAK 
 

Térképészeti ismeretek 
 

A térképi ábrázolás módszerei, tematikus térképek. Egyszerű térképek 
rajzolása. 

Kozmikus környezetünk A Naprendszer 
A Naprendszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a
világegyetemben. 
A Föld mint égitest. 
A Föld a Naprendszerben. A Föld mozgásai és azok következményei.
Tájékozódás a földrajzi térben és időben. A napi és az évi időszámítás, a
helyi- és a zónaidő számítása. 
Az űrkutatás a Föld szolgálatában. 
A mesterséges égitestek szerepe a Föld és a Naprendszer
megismerésében. Az űrkutatás eredményeinek felhasználása a
mindennapi életben, a gazdaságban. METEOSAT, LANDSAT és SPOT
műholdak. A mikrohullámú távérzékelés: SEASAT és RADARSAT
műholdak. A GPS. 
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A geoszférák földrajza A Föld kialakulása. 

A Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése. 
A kőzetburok földrajza. 
Földünk gömbhéjas szerkezete és geofizikai jellemzői. A kőzetburok
felépítése. A lemeztektonika alapjai, a Föld nagyszerkezeti egységeinek
kialakulása. A kőzetburokban lejátszódó folyamatok kísérőjelenségei és 
részfolyamatai: vulkánosság, földrengés, gyűrődés, vetődés. A földtani 
szerkezet és az ásványkincsek előfordulásának kapcsolata. Az ásványok 
és kőzetek keletkezése, tulajdonságaik, csoportosításuk. A vulkánosság és 
a földrengések hatásai az emberi társadalmakra. 
A légkör földrajza. 
A légkör anyagi összetétele, szerkezete. Az időjárási-éghajlati elemek és 
változásaik. A légkör alapfolyamatai: felmelegedés, csapadékképződés,
légmozgások. Ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok, az időjárás-
változások hatása a mindennapi életre. Az általános légkörzés. 
A vízburok földrajza. 
A vízburok tagolódása, elhelyezkedése, víztípusai. Az óceánok és a
tengerek földrajzi jellemzői. A tengervíz fizikai, kémiai tulajdonságai. A
tengervíz mozgásai. Az óceánok és a tengerek jelentősége, természeti
erőforrásai. A szárazföld vizei: a felszíni és a felszín alatti vizek típusai, 
kapcsolatuk, felhasználásuk. A szárazföldi jég. A vízgazdálkodás alapjai,
árvízvédelem. 
A talaj földrajza. 
A talaj kialakulása, összetétele és szerkezete. A Föld jellemző talajfajtái.
A talajok ökológiai szerepe, hasznosítása  
A Föld felszínformái. 
A belső és a külső erők szerepe a felszín fejlődésében. A jellegzetes
felszínformák, kialakulásuk, átalakulásuk. A GIS – Földrajzi Információs 
Rendszer. Területfejlesztés és geomorfológia. 
A földi szférák környezeti problémái. 
Az éghajlatváltozás, a levegő, a talajok és a vizek szennyezése, a
gazdasági tevékenységek környezetkárosító hatása. Kapcsolatok a
geoszférák között: az El Nino jelenség. 
 

A természetföldrajzi 
övezetesség  

Éghajlati övezetesség. 
A szoláris és a valódi éghajlati övezetek, övek kialakulása, jellemzőik. 
A természetföldrajzi övezetesség. 
A forró, a mérsékelt, a hideg övezet és tagolódásuk. Az élővilág, a talaj, a
vízrajzi jellemzők, a felszínformálódás éghajlattól függő övezetessége. A
hegyvidékek függőleges övezetessége. A függőleges és a vízszintes
természetföldrajzi övezetesség kapcsolata. 
 

A természetföldrajzi 
övezetesség hatása a 
társadalmi-gazdasági 
életre  

A természeti és a társadalmi környezet összetevői, kölcsönhatásai. 
A természetföldrajzi övezetesség hatása a gazdasági életre. A megújuló 
erőforrások és az élelmiszertermelés éghajlattól függő övezetessége. 
A Föld népessége. 
A népesség összetétele. A népesség eloszlásának területi különbségei. A
népesség térbeli mozgásai. A népességváltozás mutatói. A különböző 
népességi csoportok (emberfajták, nyelvek, vallások, kultúrák) földrajzi
eloszlása. A népességnövekedés okai, jellemzői, időbeli és térbeli 
változásai. 
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Települések a Földön. 
A települések területi elhelyezkedését meghatározó tényezők. A
települések és a társadalmi-gazdasági folyamatok kölcsönhatásai. A 
településtípusok és jellemzőik. A nagyvárosi életforma pozitív és negatív
hatásai az ember életminőségére és a környezet állapotára. 
 

 
 

Topográfiai fogalmak 
 

Megerősítendő topográfiai ismeretek: 
Dél-Amerika, Dél-Ázsia, Dél-Európa, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-Amerika, 

Észak-Ázsia, Észak-Európa, Északi-sark, Északi-sarkvidék (Arktisz), Déli-sark, Déli-sarkvidék 
(Antarktisz), Kelet-Ázsia, Kelet-Európa, Közép-Amerika, Közép (Belső)-Ázsia, Közép-Európa, 
Nyugat-Európa Adriai-tenger, Amazonas, Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Balti-tenger, Bering-szoros, 
Bodrog, Boszporusz, Colorado, Dnyeper, Don, Dráva, Duna, Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger, 
Fertő-tó, Földközi-tenger, Gibraltári-szoros, Guineai-öböl, Hernád, Indus, Ipoly, Jangce, Japán-
tenger, Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kanadai-ősföld, Karib (Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, 
Kis-Balaton, Kongó, Körös, La Manche, Mississippi, Mexikói-öböl, Murray, Léna, Maros, Mura, 
Nagy-tavak, Niger, Nílus, Ob, Odera, Olt, Panama-csatorna, Paraná, Perzsa (Arab)-öböl, Pó, Rába, 
Rajna, Rajna–Majna–Duna vízi út, Rhone, Sajó, Sió, Sárga-folyó, Szajna, Szamos, Száva, Szt. 
Lőrinc-folyó, Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, Temze, Tigris, Tisza, Tisza-tó, Urál folyó, Vág, 
Velencei-tó, Viktória-tó, Visztula, Volga, Vörös-tenger, Zagyva, Zala; Golf-áramlás, Észak-atlanti-
áramlás, Labrador-áramlás Aggteleki-karszt, Afrikai-árokrendszer, Alaszka, Alföld, Alpok, 
Alpokalja, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache, Appenninek, Appennini-félsziget, 
Arab-félsziget, Argentína, Ausztráliai-alföld, Atlasz, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, 
Balkán-félsziget, Balkán-hegység, Balti-ősföld, Baradla-barlang, Baranyai-dombság, Bécsi-
medence, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Brazil-felföld, Bretagne, Brit-szigetek, Budai-
hegység,  Burgenland, Bükk, Bükk-fennsík, Ciprus, Csallóköz, Cseh–Morva-medence, Csepel-
sziget, Cserehát, Cserhát, Csomolungma, Dalmácia, Dekkán-fennsík, Dél-afrikai-magasföld, Dél-
kínai-hegyvidék, Déli-Kárpátok, Dinári-hegység, Donyec-medence, Dráva menti síkság, Duna–
Tisza köze, Dunakanyar, Dunántúli-dombság, Dunántúli-középhegyvidék, Dunazug-hegység, 
Erdély, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északi-középhegység,  Északkeleti-Kárpátok, 
Északnyugati-Kárpátok, Etna, Floridai-félsziget, Gerecse, Germán-alföld, Góbi, Grönland, 
Guyanai-hegyvidék, Győri-medence, Francia-középhegyvidék, Hajdúság, Hargita, Hawaii-szigetek, 
Hegyalja, Himalája, Hindusztáni-alföld, Hindusztáni-félsziget, Holland-mélyföld, Hortobágy, 
Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Iráni-felföld, Írott-kő, Izland, Japán-szigetek, Jászság, 
Kaliforniai-félsziget, Kamcsatka-félsziget, Kanadai-ősföld, Kárpátok, Kárpát-medence, Kárpátalja, 
Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kékes, Kelet-afrikai-magasföld, Keleti-Alpok, Kelet-európai-síkság, 
Keleti-Kárpátok, Kilimandzsáró-csoport, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Kisalföld, Kiskunság, Kongó-
medence, Kordillerák, Koreai-félsziget, Kőszegi-hegység, Közép-szibériai-fennsík, Kréta, 
Labrador-félsziget, Lengyel-alföld, Lengyel-középhegység, Londoni-medence, Madagaszkár, 
Magas-Tátra, Marcal-medence, Maros–Körös köze, Mátra, Mecsek, Mezopotámia, Mezőföld, 
Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Mohácsi-sziget, Mont Blanc, Móri-árok, Nagy-Artézi-
medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nagykunság, Német-középhegység, 
Nógrádi-medence, Nyírség, Nyugat-ausztráliai-ősföld, Nyugat-magyarországi-peremvidék, Nyugat-
szibériai-alföld, Nyugati-Alpok, Őrség, Pamír, Paraná-alföld, Párizsi-medence, Pennine, Pesti-
síkság, Pilis, Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Pireneusok, Préri, Riviéra, Román-alföld, Ruhr-vidék, 
Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Somogyi-dombság, Soproni-hegység, Szahara, 
Székelyföld, Szekszárdi-dombság, Szentendrei-sziget, Szibéria, Szicília, Szigetköz, Sziklás-
hegység, Szilézia, Szudán, Szudéták, Tajvan, Tapolcai-medence, Tibet, Tien-san, Tihanyi-félsziget, 
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Tiszántúl, Tokaj–Eperjesi-hegység, Tolnai-dombság, Új-Guinea, Urál hegység, Vajdaság, Velencei-
hegység, Vértes, Vezúv, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Zempléni-hegység 

 
Új topográfiai fogalmak: 
Aconcagua, Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Atacama sivatag, Ausztrál–Indiai-lemez, 

Békás-szoros, Borneo, Csendes-óceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, Észak-Amerikai-lemez, 
Eurázsiai-hegységrendszer, Eurázsiai-lemez, Fuji, Fülöp-lemez, Gondwana, Grossglockner, Japán-
árok, Kaszpi-mélyföld, Kaledóniai-hegységrendszer, Krakatau, Laurázsia, Mariana-árok, Mount St. 
Helens, Namib-sivatag, Nasca-lemez, Olümposz, Pacifikus-hegységrendszer, Pangea, Popocatépetl, 
Szent Gotthárd-hágó, Takla-Makán, Teleki-vulkán, Turáni-alföld, Variszkuszi-hegységrendszer, 
Vereckei-hágó; 

Arlói-tó, Bóden-tó, Brahmaputra, Erie-tó Ebro, Eufrátesz, Felső-tó, Finn-tóvidék, Genfi-tó, 
Gyilkos-tó, Hévizi- tó, Huron-tó, Holt-tenger, Ijssel-tó, Lengyel-tóhátság, Mekong, Michigan-tó, 
Niagara-vízesés, Ontario-tó, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Szent Anna-tó; 

Benguela-áramlás, Humbold-áramlás, Kuro-shio-áramlás, Oja-shio-áramlás; 
Beregszász, Bratszk, Csíkszereda, Eszék, Greenwich, Irkutszk, Karlovy Vary, Manaus, 
Monterrey, New Orleans, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Vancouver. 
 

A továbbhaladás feltételei 
 

Tudjon helymeghatározási és térképészeti számításokat végezni. Tudjon egyszerű 
időszámítási és csillagászati földrajzi feladatokat megoldani.  

Tudja bemutatni a földi szférák szerkezetét, felépítését, legfontosabb folyamatait ábrák és 
modellek segítségével. Mutassa be az egyes szférák jellemző folyamatainak hatását a mindennapi 
életre.  

 Legyen képes a természeti és társadalmi kölcsönhatások, a környezetben lezajló változások 
érzékelésére, valamint legyen jártas azok értékelésében és indokolásában; 

Ismertesse a földi szférákat veszélyeztető, környezetkárosító folyamatokat, tudjon azokra 
példákat mondani. Magyarázza meg a természeti környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok 
közötti  alapvető összefüggéseket példák alapján. 

 
 

A tanulók értékelésének általános szempontjai 

 Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör feldolgozása során végzett tevékenységei, az 
egyéni ellenőrzések teljesítményei, valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett 
együttműködéseik adják.  

A témakörök lezárásakor külön értékeljük a tanulók tényismereti tudását, földrajzi-környezeti 
gondolkodását és tudásuk gyakorlati alkalmazásának szintjét. Az értékelés szóban és érdemjeggyel 
történik. 

Az értékelés során a következő képességeket nézzük: 
• Információkkal kapcsolatos feldolgozási képesség, 
• Tényismeret és annak kifejezési képessége; 
• Feladatmegértő és feladatmegoldó képesség szintje; 
• Problémafelismerő és problémamegoldó képesség szintje; 
• Ismereteik alkalmazásának szintje; 
• Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 
• Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képesség szintje; 

A szöveges értékelésnél folyamatosan figyeljük, hogy az adott tanuló hogyan fejlődött 
önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest. 
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10. évfolyam 
(a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozaton: 11. évfolyam) 

 
évi óraszám: 74 

 
 

Belépő tevékenységformák 
 

• A természetföldrajzi elemek, adottságok szerepe, hatása a társadalom életére.  
• Információk gyűjtése az egyes kontinenseken, vagy a régiókban lezajlott gazdasági 

fejlődés jellemző vonásairól gazdaságtörténeti térképek felhasználásával. A károsító 
tényezők földrajzi megjelenésének bemutatása tematikus térképek segítségével. A 
károsodás hátterének feltárása. Adatok gyűjtése az egyes termékek, termékcsoportok 
világpiaci szerepének változásáról. A változások okainak magyarázata, gazdasági hatásuk 
bemutatása. Adatok gyűjtése az információs szolgáltatás szerepének jelentőségéről, 
rohamos fejlődéséről. Sajtó- és tv-figyelő: aktualitások gyűjtése a regionális és a globális 
környezeti problémákról, a környezet állapotát veszélyeztető folyamatokról. A gazdasági 
ágazatok szerepét, jelentőségét bemutató statisztikai adatok, diagramok összehasonlító 
elemzése. Az egyes térségek, régiók világgazdasági szerepének összehasonlítása 
különböző statisztikai mutatók, tematikus térképek alapján. A régiók változó szerepének, 
jelentőségének magyarázata, az okok feltárása. 

• Adatok gyűjtése különböző információ hordozókról az egyes országokról, régiókról. 
• A globalizálódó világgazdaság jellemző vonásainak, aktuális eseményeinek, 

folyamatainak ismertetése cikkek, a médiában elhangzott hírek alapján. Példák gyűjtése 
különböző térségek integrációs törekvéseire, azok okainak elemzése, összehasonlításuk 
tanári irányítással. Példák gyűjtése a természeti környezet fokozatos átalakításáról, a 
különböző, az emberi tevékenység következtében károsodott tájak, térségek 
helyreállításáról. A helyreállítás nehézségeinek, problémáinak bemutatása. Alternatív 
elméletek és modellek ismertetése, gyűjtése, megvitatása. Különböző népek „furcsa” 
szokásainak összehasonlítása, megvitatása. Különböző országok eltérő reakciói a globális 
folyamatokra – keresés az interneten és könyvekben, újságokban.  

• Jellegzetes szokások, gyakori sztereotípiák eljátszása, megjelenítése.  
• Terméklisták összeállítása a különböző multinacionális cégek termékeiből. Az egyes 

termékek hazai fogyasztásban betöltött szerepének bemutatása. Beszámoló (fogalmazás, 
esszé) készítése a gazdaság egyes ágazatainak környezetre gyakorolt hatásairól. 
Összefoglaló készítése az elmúlt időszak környezetvédelemmel kapcsolatos 
állásfoglalásairól, törvényeiről, a törvények és az ajánlások betartatásának problémáiról, 
nehézségeiről. Érvelés a környezet védelme érdekében. A mindennapi környezetvédelem 
lehetőségeinek bemutatása. „Öröm” és „Bánat” térképek készítése környezetünkben. 
Véleményütköztetés a globalizálódó gazdasági folyamatok és a nemzeti gazdaságok 
érdekellentéteiről. 

 
 

TÉMAKÖRÖK TARTALMAK 
 

A világ változó 
társadalmi-gazdasági 
képe 
 

A világgazdaság jellemző folyamatai. 
A globalizáció, az integrálódás, a regionális kapcsolatok felértékelődése, a 
nemzeti gazdaságok önállósulási törekvései. 
A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolatai. 
A piacgazdaság. A gazdasági ágazatok közötti területi együttműködés 
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lehetőségei. A multinacionális vállalatok szerepe. 
 

A világgazdaságban 
különböző szerepet 
betöltő régiók és 
országok 

A gazdasági pólusok. 
Kialakulásuk és változó szerepük a világgazdaságban: 
Kelet- és Délkelet-Ázsia, Észak-Amerika, Európai Unió. 
A fejlődő országok. 
Általános problémáik és eltérő fejlettségű csoportjaik, helyük és szerepük a 
világgazdaságban. Felzárkózásuk különböző lehetőségei. 
 
Jellemző világgazdasági folyamatok bemutatás az alábbi országok 
példáján: 
Benelux-államok, Svájc, Balti államok, Izrael, Egyiptom, Kuvait,  
Törökország,  
 
Magyarország. 
Helye és szerepe a nemzetközi társadalmi-gazdasági folyamatokban. Az 
Unióhoz történő csatlakozás földrajzi alapjai. A gazdasági 
rendszerváltásból adódó sajátosságok. Hazánk szerepe a különböző 
regionális együttműködésekben 

Egy-egy távoli 
kontinens jellegzetes 
országa, gazdasága, 
kultúrái, illeszkedése a 
világgazdaságba, a 
természetföldrajzi 
alapok figyelembe 
vételével 
 

Ázsia 
India, Kína, Japán és Irán 
Amerika 
Brazília és Argentína, Chile, Mexikó, az USA és Kanada 
Ausztrália és Óceánia 
Az Antarktisz 
Mint a környezeti problémák indikátora. Az Antarktisz védelme és a 
felosztására tett kísérletek 
Afrika 
Egy tipikus fekete-afrikai ország: Nigéria. 
Az Arktisz 
Országok és felségterületek az Arktisz területén. Az északi-sarkvidék 
védelme 

A globális környezeti 
problémák földrajzi 
vonatkozásai 

A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi 
következményei. 
A demográfiai robbanás, az élelmezési válság, a nyersanyag- és 
energiaválság, az urbanizáció környezeti következményei. A környezet 
minőségének változásai és hatása az élet minőségére. 
A környezeti válság kialakulása. 
Természeti alapok: a geoszférák kölcsönhatásainak holisztikus 
megközelítése – a tengerek, óceánok, a légkör és a szárazföldek szoros 
kapcsolata az éghajlatváltozás tükrében, illetve a kék bolygó, mint az 
együttélés bolygója. A Gaia-elmélet lényege és környezeti, ökológiai 
vonatkozásai. A társadalom ökológiai modellje: önszerveződés a földi 
ökoszisztémákban és a társadalmakban. A humánökológiai megközelítés: 
együttéléstan. „Elvevő” és „meghagyó” társadalmak ma és a történelmi 
változások tükrében. 
A regionális és a globális környezeti veszélyek összefüggései. A 
környezeti válság elleni összefogás többszintű lehetőségei. Lokalizáció és 
globalizáció (társadalmi, gazdasági megközelítések). Alternatív 
gazdaságmodellek. Alternatív mozgalmak Magyarországon és külföldön 
(ökogazdálkodás, ökofalvak, civil szervezetek). A Természet romlása – a 
romlás természete: természet- és környezetvédelem külföldön és 
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Magyarországon. A harmonikus és fenntartható fejlesztés elvei, a 
megvalósítás korlátai 

 
Topográfiai fogalmak 

 
Megerősítendő topográfiai ismeretek: 
Kelet-Közép-Európa, Latin-Amerika, Lotaringia; Alaszka, Albánia, Algéria, Amerikai 

Egyesült Államok, Anglia, Argentína, Ausztrália, Ausztria, balti államok, Belgium, Benelux-
államok, Bosznia-Hercegovina, Brazília, Bulgária, Csehország, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, 
Dél-Korea, Egyesült Királyság, Egyiptom, Észak-Írország, Fehéroroszország, Finnország, Florida, 
Franciaország, Fülöp-szigetek, Görögország, Grúzia,  Hollandia, Horvátország, India, Indonézia, 
Irak, Izrael, Írország, Japán, Jugoszlávia, Kalifornia, Kanada,  Kazahsztán, Kína, Koszovó, Kuba, 
Lengyelország, Luxemburg, Macedónia, Malajzia, Mexikó, Moldávia,  Moldova, Montenegro 
(Crna Gora), Nagy-Britannia, Németország, Nigéria, Norvégia, Olaszország, Oroszország, 
Örményország, Portugália, Románia, Skócia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szaúd-Arábia, 
Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Texas, Thaiföld, Törökország, Új-Zéland, Ukrajna, Venezuela, 
Wales 

Ajka, Algyő, Amszterdam, Ankara, Arad, Athén, Bagdad, Baja, Balatonfüred, Barcelona, 
Bécs, Békéscsaba, Belgrád, Berlin, Bern, Birmingham, Bombay, Bonn, Brassó, Bréma, 
Brazíliaváros, Brno, Brüsszel, Budapest, Bukarest, Buenos Aires, Calcutta, Canberra, Cegléd, 
Chicago, Chisinau, Constanta, Debrecen, Dorog, Drezda, Dublin, Dunaújváros, Eger, Esztergom, 
Frankfurt, Gda¤sk, Genf, Genova, Glasgow, Göteborg, Graz, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hága, 
Hajdúszoboszló, Hamburg, Hatvan, Hegyeshalom, Helsinki, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, 
Hongkong, Isztambul, Jászberény, Jekatyerinburg, Jereván, Johannesburg, Kairó, Kalocsa, 
Kaposvár, Kassa, Katowice, Kazincbarcika (Berente), Kecskemét, Kijev, Kolozsvár, Komárom, 
Komló, Koppenhága, Köln, Kőszeg, Krakkó, Le Havre, Lábatlan, Linz, Lipcse, Lisszabon, 
Ljubljana, London, Los Angeles, Melbourne, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, 
Marosvásárhely, Marseille, Mexikóváros, Milánó, Minszk, Miskolc, Mohács, Montréal, 
Mosonmagyaróvár, Moszkva, Munkács, Murmanszk, München, Nagykanizsa, Nagyvárad, Nápoly, 
New York, Novoszibirszk, Nyíregyháza, Odessza, Orosháza, Osaka, Oslo, Ottawa, Ózd, Paks, 
Pannonhalma, Pápa, Párizs, Pécs, Peking, Ploie§ti, Plze•, Podgorica, Pozsony, Prága, Pretoria, 
Révkomárom, Reykjavík, Rijeka, Rio de Janeiro, Róma, Rotterdam, Skopje, Salgótarján, Salzburg, 
San Francisco, Sanghaj, So Paulo, Sárospatak, Siófok, Sopron, Stuttgart, Stockholm, Strasbourg, 
Sydney, Szabadka, Százhalombatta, Szarajevó, Szeged, Székelyudvarhely, Székesfehérvár, 
Szekszárd, Szentendre, Szentgotthárd, Szentpétervár, Szingapúr, Szófia, Szolnok, Szombathely, 
Szöul, Tata, Tatabánya, Tbiliszi, Temesvár, Tihany, Tirana, Tiszaújváros, Tokió, Torino, Toronto, 
Újdelhi, Újvidék, Ungvár, Vác, Várna, Várpalota, Varsó, Velence, Veszprém, Visegrád, Visonta, 
Vlagyivosztok, Volgográd, Washington, Zágráb, Záhony, Zalaegerszeg; 

Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Pest megye, Somogy 
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye; 
budapesti agglomeráció. 

 
Új topográfiai fogalmak: 
 
Amerika 
Alaszka, Amazonas, Bering-szoros, Colorado, Kanadai-ősföld, Karib (Antilla)-tenger, 

Mississippi, Mexikói-öböl, Nagy-tavak, Panama-csatorna, Paraná, Szt. Lőrinc-folyó, Golf-áramlás, 
Labrador-áramlás;Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika; 
Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache, Argentína, Brazil-felföld, Floridai-félsziget, 
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Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, Kaliforniai-félsziget, Kanadai-ősföld, Kordillerák, Labrador-
félsziget, Mexikói-fennsík, Mississippi-alföld, Paraná-alföld, Préri, Sziklás-hegység; 

Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Brazília, Kanada, Kuba, Mexikó, Venezuela, Florida, 
Kalifornia, Texas. 

Ázsia 
Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Indus, Jangce, Japán-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-

tenger, Léna, Ob, Perzsa (Arab)-öböl, Sárga-folyó, Tigris; 
Dél-Ázsia, Délkelet-Ázsia, Délnyugat-Ázsia, Észak-Ázsia, Kelet-Ázsia, Közép (Belső)-Ázsia; 
Arab-félsziget, Csomolungma (Mt. Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fuji, 

Góbi, Himalája, Hindusztáni-alföld, Hindusztáni-félsziget, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, 
Japán-szigetek, Kamcsatka-félsziget, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, Koreai-
félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Mezopotámia, Nyugat-szibériai-alföld, Pamír, Szibéria, Tajvan, 
Tibet, Tien-san; 

Dél-Korea, Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, 
Malajzia, Oroszország, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország. 

Asszuáni Nagy-gát; 
Kuznyecki-medence, Száhel-öv; Szilícium-völgy 
Johannesburg, Kairó, Pretoria, Canberra, Melbourne, Sydney, Brazíliaváros, Buenos Aires, 

Chicago, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, 
São Paulo, Toronto, Washington, Ankara, Bagdad Bombay, Calcutta, Hongkong, Isztambul, 
Jekatyerinburg, Kanton, Novoszibirszk, Osaka, Peking, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi, 
Vlagyivosztok, Vuhan 

Arab Emírségek, Bolívia, Chile, Csád, Észtország, Guinea, Irán, Izrael, Kenya, Kuvait, 
Lettország, Líbia, Libéria, Litvánia; Marokkó, Tunézia, Uruguay; 

Aggtelek, Alexandria, Antwerpen, Atlanta, Balassagyarmat, Biharkeresztes, Burgasz, Bük, 
Caracas, Cseljabinszk, Csernobil, Dallasz, Dnyepropetrovszk, Donyeck, Dortmund, Duisburg, 
Europoort, Fokváros, Galai, Galyatető, Halle, Hannover, Haifa, Harkány, Houston, Jeruzsálem, 
Kanton, Karachi, Karaganda, Kelebia, Keszthely, Kobe, Krasznojarszk, Kyoto, Letenye, œod, 
Lvov, Manila, Mekka, Ostrava, Perth, Rábafüzes, 

Rajka, Randstad, Riga, Rijád, Szczecin, Seattle, Tallin, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, 
Theszaloniki, Tiensan, Trieszt, Uszty-Ilimszk, Várna, Vilnius, Zalakaros, Zürich, Zsolna. 

 
A továbbhaladás feltételei 
 

Legyen képes érzékelni, hogy a társadalmi élet feltételei a Föld különböző részein eltérőek, 
ezért a különféle vidékeken élő emberek egymásra vannak utalva; 

Ismerje, hogy miben, miért más az eltérő természetföldrajzi környezetben élő emberek 
kapcsolata a környezettel, és mely természeti erőforrásokat hogyan hasznosítják; 

Tudja jellemezni a gazdasági élet legfontosabb ágait, ágazatait, mutassa be szerepük, 
jelentőségük változását. Tudja jellemezni a világ különböző térségeiben megfigyelhető integrációs 
folyamatokat, értelmezze a világgazdaságban betöltött szerepüket.  

Mutassa be a világgazdasági pólusok helyét, szerepét a világ társadalmi-gazdasági 
rendszerében, kapcsolatukat a fejlődő világgal. Távolabbi kontinensek és Európa országait tudja 
elhelyezni és rendszerezni a világgazdaságban.  

Alakuljon ki komplex földrajzi szemlélet, mely több szempont szerint tudja értelmezni az 
egyes országok és régiók társadalmát, gazdaságát, természeti viszonyait, problémáit és ezzel 
kapcsolatos megoldási lehetőségeket. Tudja bemutatni különböző térképi információk 
felhasználásával az egyes térségek, gazdasági régiók történelmi és területi átrendeződését és egy-
egy országot, régiót.  

Tematikus térképek segítségével tudja bemutatni a környezetkárosító tényezők földrajzi 
megjelenését. Következtessen ezekből a globális veszélyek kialakulására. Tudja példákkal 
alátámasztani a növekvő termelési és fogyasztási igények környezeti hatásait. 
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 Ismerjék a Föld nagy kulturális régióit, a kultúrák egymásra hatását, a kulturális ellentétek 
gyökereit. 

  Érzékelje a fogyasztói társadalmak szerepét a globális gondok kialakulásában; 
 
 

A tanulók értékelésének általános szempontjai 
 Az értékelés alapját a tanulóknak a témakör feldolgozása során végzett tevékenységei, az 

egyéni ellenőrzések teljesítményei, valamint a csoportmunkában és a projektekben végzett 
együttműködéseik adják.  

A témakörök lezárásakor külön értékeljük a tanulók tényismereti tudását, földrajzi-környezeti 
gondolkodását és tudásuk gyakorlati alkalmazásának szintjét. Az értékelés szóban és érdemjeggyel 
történik. 

Az értékelés során a következő képességeket nézzük: 
• Információkkal kapcsolatos feldolgozási képesség, 
• Tényismeret és annak kifejezési képessége; 
• Feladatmegértő és feladatmegoldó képesség szintje; 
• Problémafelismerő és problémamegoldó képesség szintje; 
• Ismereteik alkalmazásának szintje; 
• Összehasonlító és rendszerező képességük szintje; 
• Kommunikációs, együttműködési és társadalmi képesség szintje; 

A szöveges értékelésnél folyamatosan figyeljük hogy az adott tanuló hogyan fejlődött 
önmagához, előző teljesítményszintjéhez képest. 
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Eltérések a helyi tantervben 
 
A Közgazdasági Politechnikum földrajz oktatása nagyrészt megegyezik a Nat által előírt 

tanmentnek és tartalomnak. 
 
A Politechnikum komplex tantárgyakat, tantárgyblokkokat tanít. Mivel a földrajz szorosan 

kötődik a természetismeret, a társadalomismeret és a közgazdaságtan-vállalkozásismeret 
tantárgyblokkokhoz, azoknak jó alapot nyújt, de egyes fejezeteket ezek a tantárgyak át is vállalnak a 
földrajztól. Nyilvánvaló, hogy egy hagyományos gimnázium földrajzoktatásában nagy szerepet 
kapnak a közgazdaságtani, világgazdasággal kapcsolatos fogalmak, nálunk azonban ezt a tanulók 
közgazdaságtanból tanulják. A komplex társadalomismereti oktatás is megtanít bizonyos 
témaköröket, és a természetismeretnél is vannak átfedések, így a földrajznak kevesebb óraszáma 
van. Az iskola óraszervezéséből adódóan (ld.: más tantárgyak) 7. évfolyamon nincs földrajz 
tantárgy, 8. évfolyamon viszont heti két órával rendelkezik. A fölsőbb évfolyamokon az órák száma 
heti 2. Így összesen egy órával van kevesebb a földrajzra az ajánlott óraszámnál. 

A fenti módosítást viszont csak egyes témák átcsoportosításával, egyes tartalmak 
elhagyásával (más tantárgyaknál jelennek meg), illetve új témák megjelenésével lehet értelmezni. 

 
Az új tartalmak a már meglévőkhöz  csatlakoznak, mintegy kiegészítik azt, leginkább, 

kilencedikben és tizedikben. 
 

Más tantárgyaknál megjelenő tartalmak: 
• a társadalomismeretnél jelenik meg, a földrajzban csak utalunk rá: 

A Kárpát-medence társadalmi-gazdasági életének mai változásai. A magyarság a 
Kárpát-medencében, etnikai csoportok a Kárpát-medencében és Magyarországon. 
Protekcionizmus, világgazdasági szerepkörök történeti és területi változása, 
nemzetközi kapcsolatok, szervezetek. Az adósságválság. 
Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának földrajzi, gazdasági 
feltételei. A gazdasági rendszerváltásból adódó sajátságok. 

• a társadalomismeretnél is megjelenik: 
A vízgazdálkodás alapjai, az árvízvédelem. 
A volt Szovjetunió és az USA mezőgazdasági övezetei és az ebből adódó termelési 
struktúra. Monokultúrák a mezőgazdaságban. 
A települések típusai, szerepkörei, szerkezetük és az urbanizáció. 
A globalizáció az integráció és a regionális kapcsolatok. 
A fejlődő országok problémái, eltérő fejlettségű csoportjai. 
Egyedi szerepkörrel rendelkező országok: Törökország, Izrael, Egyiptom, Kína. 
Az energiaválság. 

• a közgazdaságtannál és a vállalkozási ismeretnél jelenik meg: 
A gazdasági élet szerkezetének átalakulása: telepítőtényezők, szektorok, tercier és az 
információs szektor előretörése. 
Protekcionizmus, világgazdasági szerepkörök történeti és területi változása, 
nemzetközi kapcsolatok, szervezetek. 
A nemzetközi tőkeáramlás. Az adósságválság. A tőzsde. A pénzügyi szervezetek. 
„Adóparadicsomok”, „banánköztársaságok”. 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás gazdasági feltételei, előnyei, hátrányai. 

• a közgazdaságtan-vállalkozási ismeretnél is megjelenik: 
Multinacionális vállaltok. 
A világgazdasági pólusok. 
A fejlődő országok gazdasági problémái. 
A demográfiai robbanás, az élelmezési válság, nyersanyag- és energiaválság. 
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Regionális és globális környezeti veszélyek összefüggései. 
• e) A geoszférák földrajza, a környezet- és természetvédelem több ponton is kapcsolódik a 

természetismerettel 
 

Átcsoportosítások a földrajzban: 
 

A 7.-8. évfolyamos tananyag egyes regionális földrajzi témakörei kerültek át 10. (illetve 11.) 
évfolyamba, ahol szintén szóba kerülnek a régiók, ráadásul más szempontok is kiegészítik. A 
Közgazdasági Politechnikum 8. évfolyamos földrajz óráin a tanulók megszerzik a Föld távolabbi 
régióiról az alapismereteket, de a részletesebb tárgyalásra 10. (11.) évfolyamon kerül sor. Így került 
a 10. (11.) évfolyamba Ázsia, Amerika, egyes országainak részletesebb tárgyalása. Európa, a 
Kárpát-medence és Magyarország tárgyalása a 8. évfolyamon van. Azok a tanulók, amelyek 
később, 9. évfolyamon érkeznek hozzánk, és korábbi iskolájukban részletesebben tanultak a fent 
említettekről, egy kicsit jobb alapról indulnak ugyan, de a más fajta összefüggések feltárása miatt, 
sok újdonságot fedezhetnek fel ezekben a témakörökben is. 

A tantervből is kitűnik, hogy a Politechnikumi földrajz igen nagy hangsúlyt kíván fordítani a 
könnyen félreértelmezhető fogalmak magyarázataira és értelmezésére, amelyek átszövik a 
hagyományos földrajz tudományát is. Az olyan kifejezések, mint pl. a „fejlettség” vagy a 
„primitív”, igen könnyen értékítélet kialakulásához vezetnek, és egy félreértelmezett evolúciós 
szemléletet eredményez, ha nem kap kellő hangsúlyt relativizálásuk. Iskolánk pedagógiai 
programjában is jelen van ez a szemléletmód, de fontosnak tartjuk, hogy tantárgyi szinten is 
megjelenjék. A földrajz ennek fontos terepe, a társadalomismerettel karöltve. 

Hangsúlyeltolódás figyelhető meg a környezeti problémák tárgyalásánál is, ahol a komplex 
természetföldrajzi és társadalomtudományi jelenségek külön-külön és együtt is megjelennek, 
nemcsak a problémák, hanem az elméletek és a már megvalósult vagy megvalósulandó gyakorlati 
eredmények szintjén is. 
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INFORMATIKA 
 

10. évfolyam 
 
Bevezetés: 

Ma már egy információs társadalomban élünk, ahol a legtöbb ember számára mindenképpen 
elfogadható, hogy a számítógép nagyon hasznos eszköz lehet. Segítségével lehetővé válik nagy 
mennyiségű adat (információ) feldolgozása, tárolása, keresése. Munkánkat, tanulásunkat, életünket 
jelentősen megkönnyítheti a megfelelően választott számítógépes eszközök együttese. Egyre inkább 
nő azoknak a családoknak a száma, ahol ma már az automata mosógép, a televízió, a rádió, a videó 
mellett a számítógép is mindennapi, megszokott használati eszköz. A munkahelyeken a legtöbb 
ember számítógép segítségével végzi el munkája jelentős részét (vagy néha munkájának egy részét 
számítógép teszi tönkre J). 

Jelenleg a magyar közoktatásban számítástechnikai képzésen igen sokféle dolgot értünk, a 
programozástól kezdve, a gépelésen át, egészen a logikai játékokig. Valójában a számítógép-
használat nem lehet cél, csupán egy eszköz a napi problémák megoldásában. Fontos azonban, hogy 
csak eszköz, társ legyen, ne pedig valamiféle pótszerként, drogként uralkodjon rajtunk. Másfelől 
viszont fontos időt áldozni arra, hogy a diákok megtanulhassák a számítógép megfelelő, hatékony 
és korszerű kezelését. Ezen szempontok figyelembevételével dolgoztuk ki a Közgazdasági 
Politechnikum informatika tantervének egyes elemeit. Mivel az informatika korunk 
legdinamikusabban fejlődő ágazata, így a tanterv is flexibilis, a kor követelményeit figyelembe 
vevő, változásra kész anyag. Alapvonalait 1991-es indulásunk óta őrzi, hiszen az elv, a 
számítógépet a mindennapokban eszközként használó ember nem változott. Tematikáját tekintve 
informatika tantervünk a kerettanterv elvárásaihoz illeszkedik. Felépítése, tartalma lehetővé teszi, 
hogy a tanév végén  - amely iskolánkban az informatika oktatás utolsó éve - diákjaink ECDL 
vizsgát tegyenek, illetve sikerrel megfeleljenek a középszintű informatika érettségi 
követelményeinek. 

 
Cél: 

A négy éven át oktatott tantárgy célja, hogy fejlessze a tanulók - Nat 2007-ben 
kulcskompetenciaként megjelölt - digitális kompetenciáját. Célunk, hogy a tanulók megismerjék a 
informatika és a számítógép alkalmazását a mindennapi életben, hatékonyan tudják használni 
munkájuk során. A cél nem számítógépes szakemberek, hanem képzett, önállóan dolgozó, a 
felmerülő problémákat és hibákat felismerő és szakember segítségével azt megoldó felhasználók 
képzése.  

Ennek érdekében a hardverismereteket nem önálló tananyagként oktatjuk, hanem az egyes 
számítástechnikai eszközökkel akkor ismertetjük meg a tanulókat, amikor azok egy adott 
anyagrészben először előkerülnek vagy éppen oda illenek. Időről-időre természetesen tartunk 
hardver összefoglalásokat, hogy a már megismert számítógépet, mint komplett egészet 
szemlélhessék, ismerhessék és az új technológiákkal is találkozzanak. 

A megtanult ismeretek hétköznapi alkalmazásához szükséges gyakorlat megszerzésében segít 
a más tantárgyakkal való együttműködés, így a diákok nem szimulált, hanem valós, életszerű 
feladatokkal találkoznak. 

 
Követelmény: 

Nagy vonalakban megismerni és érteni a számítógép fizikai és logikai felépítését és 
működését. Hatékonyan kezelni az operációs rendszert és a segédprogramokat. Ismerni az Internet 
és azon belül az elektronikus levelezés fogalmát, használatát és előnyeit.  
 



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 - 230 - 

Értékelés: 
Az anyag elsajátításának értékelése egyéni számonkéréssel zajlik. A számonkérések formái: 

mindenki számára kötelező feladatok megoldása papíron, számítógépes számonkérés, egyéni 
feladatok kiadása, kiselőadások, tablók, az újdonságokról készült vásári beszámolók vagy egy 
szakterületről készített piackutatás. Ez utóbbiak lehetnek önkéntes, úgynevezett „bónusz jellegű” 
feladatok is. 

Van lehetőség a csoportos számonkérésre is pl. vetélkedő formájában. Ebben az esetben 
azonban fontos, hogy a játékosság, az érdekesség domináljon és ne az érte kapható osztályzat. 

 
Tartalom: 
 

Táblázatkezelő (EXCEL) (48 óra) 
• Táblázatok használata a mindennapi életben, adatok táblázatos formába rendezése, 

feldolgozása; 
• A program indítása, a munkakörnyezet beállítása, az EXCEL menürendszere, táblázat 

megnyitása, mentése; 
• A cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap fogalma; 
• Adattípusok, szám és dátumformátumok, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, a 

cellahivatkozások használata; 
• Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése, oszlopszélesség, sormagasság beállítása; 
• Karakter-, cella- és tartomány-formázások, szegélyezés, mintázat; 
• Cellák és tartományok másolása, áthelyezése, törlése; 
• Oszlopok, sorok, munkalapok beszúrása, törlése; 
• Képletek szerkesztési szabályai, relatív és abszolút hivatkozások jelentése; 
• A függvények fogalma, szintaktikája, a függvényvarázsló felépítése; 
• Alapfüggvények és képletek alkalmazása, egymásba ágyazott függvények; 
• A diagram fogalma, összefüggés függvények és diagramok között; 
• Diagramkészítés, diagramfajták, a megfelelő diagramtípus kiválasztása. 

 
Adatbáziskezelés (Access) (24 óra) 

• Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs, kulcsmező kiválasztása; 
• A program indítása, felépítése, létező adatbázis megnyitása, új létrehozása; 
• Az adatbázis karbantartása: rendezés, rekord beszúrása, törlése, mezők beszúrása, törlése; 
• Adattípusok, adatbevitel, adatok módosítása, törlése; 
• Lekérdezések, függvények használata; 
• Keresési és lekérdezési feladatok, szűrő használata, borítékcímzés, etikett készítése; 
• Űrlapok, jelentések használata és készítése. 

 
Információs társadalom (4 óra) 

• Az egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet, az 
informatikai eszközök személyiség- és egészségkárosító hatásai; 

• A legújabb információs eszközök társadalmi hatásai; 
• Az IT fogalma, a szerzői jog fogalma, értelmezése, az adat, információ mint áru; 
• A szoftverek csoportosítása felhasználói szerződés szerint: (freeware, shareware, üzleti); 
• Tájékozódás különböző informatikai környezetekben; 
• Az informatikai környezet tudatos alakítása; 
• A számítógépek alkalmazási területei a társadalomban (bank, online-szolgáltatások, 

távmunka, oktatás, üzlet, egészségügy, közigazgatás); 
• Az adatvédelmi jogszabály ismerete; 
• A számítógépes rendszerek fejlesztési módja, a fejlesztés során használt eljárások; 
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• Információvédelem: személyes adatvédelem, szoftvervédelem. Mi a teendő telefon, laptop 
stb. elhagyásakor? 

• Biztonsági fogalmak: védett webhely, digitális tanúsítvány, titkosítás, tűzfal. 
 
Algoritmizálás, adatmodellezés (4 óra) 

• Adott feladat megoldásához algoritmus tervezése, elemzése és megvalósítása, 
típusalgoritmusok; 

• A problémamegoldás során szükséges adatok és eredmények tervezése, kapcsolata, 
elemzése; 

• Elemi és összetett adatok. 
 
Jelek, jelátalakítás, kódolás (2 óra) 

• A jelek csoportosítása, analóg és digitális jelek; 
• Bináris szín-, kép-, hangkódolás; 
• Különböző kódrendszerek kialakulása és jellemzői. 

 
Kommunikáció (2óra) 

• A kommunikáció modellje és annak értelmezése; 
• Gyakran használt kommunikációs rendszerek: TV, telefon; 
• Mobilkommunikáció; 
• Kommunikációs eszközök összekapcsolása; 
• Telefonhálózat a számítástechnikában: a PSTN, ISDN, ADSL fogalmak ismerete. 

 
Komplex feladatok (7 óra) 

• Tantárgyi feladatok megoldása, a mindennapi életben előforduló problémák; 
• A táblázatkezelő és szövegszerkesztő integrált használata. 

 
Könyvtárhasználat (3 óra) 

• Nyomtatott dokumentumok: a kézikönyvek és közhasznú információs források; 
• Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, 

mágneslemez, DVD); 
• Az iskolai elektronikus könyvtár ismerete és használata. 

 
Graphcalc program (2 óra) 

Matematikai problémák grafikus megoldása. 
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TESTKULTÚRA 
 
Ez a tanterv a hat (a nyelvi előkészítő évvel kibővített tagozat esetében hét) évfolyamos 

testkultúra tantervnek a 10-12. (nyelvi előkészítő évvelkibővített tagozaton 10-13.) évfolyamok 
számára készített folytatása. 

 
Tanórai tevékenység 

A testkultúra tantárgyblokk tanórai részét iskolánk rendszeréhez, a testkultúra jellemzőihez, 
az életkori sajátosságokhoz igazodva két alapvető szakaszra osztottuk:  

 
• "Alapozás” szakasza 
Az "alapozás” szakaszában, vagyis a 7-10. (11.) évfolyamokon, a tanórákon tanulóink 

számára a testgyakorlati formák minél szélesebb körét szeretnénk bemutatni, "felvillantani" 
tudásanyaguk alapvető, minimális szintjének elsajátíttatásával. 

 
• „Specializáció” szakasza 
A "specializáció” szakaszában - amely alatt a 11-12(-13). évfolyam értendő - a már megismert 

testgyakorlati formákban való elmélyedésre lesz lehetőség, a tanulók egyre bővülő választási 
lehetőségeire építve, egyre nagyobb mértékben az ő igényeikre alapozva, de a szakmai 
szempontokat, illetve a személyi és tárgyi feltételeket természetesen szintén figyelembe véve. 

 
„Alapozás” szakasza 
 

SPORTÁGAK 7. évf. 
I. félév 

7. évf. 
II. félév 8. évf. 9. évf. 10. évf. 

ALAPSPORTOK      
Atlétika  16 13 – – 
Torna  15 10 12 – 
Úszás  – 12 16 – 
EGYÉNI JÁTÉKOK      
Asztalitenisz  – 12 – 13 
Tollaslabda  – 12 – 13 
CSAPATJÁTÉKOK      
Kézilabda  – – 12 13 
Kosárlabda  13 – 12 – 
Labdarúgás  12 – 12 – 
Röplabda  – 10 – 13 
Floor-ball  – 10 – 13 
KÜLÖNLEGESSÉGEK      
Életmód  – 7 10 – 
Fitness (lányok)  – – – 16 
Jóga /óraadó/  – – – 18 
Kondi  – 7 10 – 
Önvédelem (fiúk) /óraadó/  – 9 15 16 
Önvédelem (lányok) /óraadó/  – 9 15 – 
Társastánc /óraadó/  – – 12 12 
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, 
SZINTREHOZÁS 55     

Összesen: 55 56 111 111 111 
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„Specializáció” szakasza 
 
11. (nyelvi előkészítő évvel bővítet tagozaton: 12.) évfolyam: heti három óra, kb. 111 óra 
Megjegyzés: 
Legalább egy negyedévben kell választani csapatjátékot, legalább egy negyedévben atlétikát 

vagy tornát és legalább egyszer a többi testgyakorlati formából. 
A második és a harmadik negyedben a „valamelyik csapatlabdajáték teremben” (kosárlabda, 

röplabda, teremhoki) is szerepel a kínálatban. Az említett három sportág közül kettő - 
negyedévenként egy-egy - a diákok választása alapján kerül az aktuális tanévi programba. 

• I. negyedév: 
labdarúgás vagy atlétika (futás, ugrás) vagy kondi vagy asztaliteniszezés 

• II. negyedév: 
„valamelyik csapatlabdajáték teremben” (kosárlabda vagy röplabda vagy teremhoki) vagy 
torna (gyűrű, ugrás) fiúknak vagy fitness vagy jóga vagy úszás 

• III. negyedév: 
„valamelyik csapatlabdajáték teremben” (kosárlabda vagy röplabda vagy teremhoki) vagy 
torna (talaj, korlát) fiúknak vagy intim torna lányoknak vagy életmód fiúknak vagy 
önvédelem 

• IV. negyedév: 
kézilabdázás vagy atlétika (futás, dobás) vagy torna (talaj és gerenda vagy ugrás) 
lányoknak vagy tollaslabdázás vagy tánc 

 
12. (nyelvi előkészítő évvel bővítet tagozaton: 13.) évfolyam: heti három óra, kb. 97 óra 
Minden negyedévben a diákok többsége által támogatott sportágak indulnak, ezek közül a 

diákok negyedévenként, szabadon választhatnak. 
 
Értékelés 

A testgyakorlati formák nagy többségénél a tevékenység eredménye vagy mérhető (úszás, 
atlétika stb.), vagy legalábbis szembetűnő (sikerült a csel?, jó volt az átadás?, jó volt a kosárra 
dobás?, sikerült a fejállás? stb.). Amennyiben ezen kívül számszerűen értékelnénk a 
teljesítményeket, akkor vagy egyszerű átváltást végeznénk el (pl. távolugrás: 4-től 5 méterig = 
négyes, 5 méter felett = ötös; te jól tudsz kosarazni, tehát ötöst kapsz, te kevésbé jól, tehát hármast 
stb.); vagy eléggé idétlenül mondhatnánk azt is - a tanuló részvételi aktivitását figyelembe véve -, 
hogy aki nagyon szorgalmas, tehát pillanatnyi és majdani egészséges életmódja, edzettsége 
érdekében sokat tett, az ötös; továbbá természetesen kombinálhatnánk a teljesítmények és az 
igyekezet értékelését. 

Az osztályzatokkal való értékeléssel a tantárgy lényegét próbálnánk meg leegyszerűsíteni, 
átváltani számokra, megfosztanánk a testnevelést a benne rejlő természetes adottságoktól, 
elvennénk a tanulóktól azt a lehetőséget, hogy a testkultúra sajátosságait érzékeljék, és a 
megfigyelésekre alapozható fontos következtetéseket önállóan megfogalmazzák, megértsék. 

Ennek értelmében tehát osztályozás testnevelésből nincs, az értékelés egyéb, a tantárgy 
jellegéhez jól illeszkedő formáit (szóbeli és írásbeli értékelés, felmérések, versenyek, házi 
bajnokságok, iskolacsúcsok, faliújságok, pontversenyek stb.) alkalmazzuk. 

Írásban értékeljük a tanulók teljesítményét 7., 8.,  9. és 10. évfolyamon félévenként, a 11. és 
12. (és 13.) évfolyamon negyedévenként. 

Tanórán kívüli tevékenység 
A tanulók igényei meghatározó szerepet játszanak a délutáni, reggeli, hétvégi vagy szünidei 

foglalkozások, táborok anyagának felépítésénél is. Így ezek lehetőséget nyújtanak egyrészt a 
tanórán vagy más alkalommal elsajátított anyag további gyakorlására, másrészt új ismeret 
szerzésére a tanult testgyakorlati formákban, illetve ezen kívül számos új sportág megismerésére is. 
Az iskola programjának fontos részét képezik, így kiemelten támogatottak a természetben űzhető 
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sportok, így a minden évben megrendezésre kerülő sítábor és vizitábor (kajak, kenu), valamint a 
túlélő túrák.  

Gyógytestnevelés 
Napjainkban egyre nagyobb a valamilyen okból, valamilyen mértékben nem teljesen 

egészséges, gyógytestnevelésre szoruló fiatalok száma. A tanulók rendszeres szűrését, illetve az 
ennek alapján gyógytestnevelésre utaltak számára a szakszerű foglalkozásokat, testedzési 
lehetőségeket iskolánk keretei között biztosítjuk. Minden tanuló diagnózisának megfelelő 
programot végez. Ugyanakkor ők a normál testkultúra órákon is részt vesznek, ahol minden, nem 
ellenjavalt tantervi anyagot elsajátítanak. Az elváltozásukkal kapcsolatos anatómiai sajátosságok, 
illetve a szükséges, egyénre szabott feladatok ismeretében önállóan tudnak gyakorolni a speciális 
gyógytestnevelés foglalkozásokon kívül is, például az általános testkultúra órák számukra nem 
javallt részein. Készségszinten sajátítják el a számukra megfelelő úszástechnikát. 
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9. évfolyam 
(nyelvi előkészítő évvel bővítet tagozaton 10. évfolyam) 

 
Torna (12 óra) 

 
Követelmény: 

• Az egyes tornaszerek alábbiakban felsorolt elemeinek alapszintű elsajátítása. Összefüggő 
gyakorlatok összeállítása és bemutatása. 

• Kiemelt fontosságú a tanulói segítségadás (minden szeren). 
 

Tartalom: 
A 7. és a 8. osztályban tanult elemek ismétlése, az ismeretek megszilárdítása, továbbá: 
Ugrás: 
• törekvés a lebegőtámasz végrehajtására 
• szekrény széltében: terpeszátugrás (fiúknak) 
Gerenda (lányoknak): 
• guruló átfordulás 
• fejállás kísérletek 
• összefüggő gyakorlat a tanult elemekből 
Ritmikus sportgimnasztika: szalag (lányoknak): 
• lendítések, körzések 
• átadás, átvétel 
• spirálok 
• áthajtások, átugrások 
• összefüggő gyakorlat a tanult elemekből (zenére)  
 

Úszás (16 óra) 
 

Követelmény: 
•  Az előző évben tanultak megszilárdítása, az úszótudás szintjének fokozása. 
 

Tartalom: 
• technikai képzés három úszásnemben (gyors, mell, hát) 
• úszó-állóképesség fejlesztése az ismert úszásnemekben 
• két tetszőleges úszásnemben 33m úszás alaptechnikával 
• 200m úszás tetszőleges úszásnemben 
• lehetőség szerint úszásnemenként, versenyszámonként felmérés 
• vízbiztonságot fokozó feladatok 
• víz alatti úszás 
• tárgyfelhozás a medence aljáról 
• vízbe ugrások, rajtfejes 
• vízből mentés technikája (elmélet és gyakorlat) 
 

Kézilabda (12 óra) 
 

Követelmény: 
•  olyan képességek, készségek birtoklása, amelyek az együttműködést, a csapatjátékot 

lehetővé teszik. 
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Tartalom: 
Ismerkedés a játék technikai, taktikai elemeivel, szabályaival, a majdan, a 10. évfolyamon 

tanulandó tananyaggal. A cél az, hogy a tanórákon a domináns szerepet a játék töltse be. 
 

Kosárlabda (12 óra) 
 

Követelmény: 
•  a játék technikájának, taktikájának és szabályainak alapfokú ismerete és alkalmazása. 
 

Tartalom: 
Technika: alapelemek 
• alapmozgás 
• felugrások egy és két lábról, talajra érkezés 
• a labda fogása 
• labdaleütés 
• megindulás - megállás és sarkazás  
• labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel, labdafedezés 
• egyenes és pattintott átadások (kétkezes mellső, felső, egykezes és egyéb átadások), illetve 

átvételek "helyben" 
• átadás és átvétel mozgás közben 
• kosárra dobások állóhelyből két kézzel, fej fölül 
• fektetett (ziccer) dobás ügyes és ügyetlen kézzel 
• büntető dobás 
Támadás rendezett és rendezetlen védelem ellen: technikai és taktikai elemek 
• 3 mp-es szabály 
• lepattanó labda megszerzése 
• labda nélkül: 

helyezkedés 
befutás 
gyors indulás 

• labdával: 
a jó (jobb) helyzetben lévő társ időben való megjátszása 
a védőfal megközelítése  
bejátszás 
betörés 
gyors indítás 

Védekezés: technikai és taktikai elemek 
• egyéni védekezés: 

védő kar- és lábmunka 
saját védőterületen való mozgás 
labdaszerzés elhalászással, szereléssel 
dobás hárítása, akadályozása 
lepattanó labda megszerzése 

• csapatvédekezés: 
területvédekezés 
emberfogásos védekezés 
vegyes védekezés 

 
Labdarúgás (12 óra) 
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Követelmény: 
•  a játék technikájának, taktikájának és szabályainak alapfokú ismerete és alkalmazása. 
 

Tartalom: 
Technika: alapelemek 
• alapmozgás 
• felugrások egy és két lábról, talajra érkezés 
• labdavezetés: ügyes és ügyetlen lábbal, labdafedezés 
• belső és egyéb átadások ügyes és ügyetlen lábbal „helyben” 
• átvételek: belsővel, megállítással (rálépéssel), ügyes és ügyetlen lábbal, „helyben” 
• átadások és átvételek mozgás közben 
• kapura lövések: különböző távolságról és helyzetekből 
• fejelés: különböző szituációkban 
Támadás rendezett és rendezetlen védelem ellen: technikai és taktikai elemek 
• labda nélkül: 

helyezkedés 
gyors indulás 

• labdával: 
a jó (jobb) helyzetben lévő társ időben való megjátszása 
betörés 
gyors indítás 
kipattanó labda megszerzése 
büntetőrúgás, szabadrúgás és egyéb pontrúgások  

Védekezés: technikai és taktikai elemek 
• egyéni védekezés: 

saját védőterületen való mozgás 
labdaszerzés „elhalászással”, szereléssel 
lövés hárítása, akadályozása 
kipattanó labda megszerzése 

• csapatvédekezés: 
félpályás emberfogásos védekezés 
területvédekezés 
vegyes védekezés 

 
Életmód (10 óra) 

 
Követelmény: 

• az egészségmegőrzés lehetőségeinek megértése, elsajátítása. A női és férfi szervezet 
működési törvényeinek megismerése. 

 
Tartalom: 

• a 8. évfolyamon elsajátítottak ismétlése 
• a helyes táplálkozási szokások a különböző életkori szakaszokban 
• a stresszoldás lehetséges formái 
• a testedzés jelentősége 
• a terhesség és a szülés folyamata 
• a nemi úton terjedő betegségek, megelőzési formáik 
• a medencealapi izmok felépítése, működése, tornájának alapfokon való elsajátítása (csak 

lányoknak) 
• a nőgyógyászati vizsgálatok jelentősége, menetük, a fontosabb betegségek (csak 

lányoknak) 
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• az urolgóiai vizsgálatok jelentősége, menetük, a fontosabb betegségek (csak fiúknak) 
 

Kondi (10 óra) 
 

Követelmény: 
• a tanultak felhasználásával legyen képes a tanuló saját elképzelése szerint edzeni. 
 

Tartalom: 
• A 8. évfolyamon tanultak ismétlése, továbbá különböző szerek használata az edzés 

folyamán. 
 

Önvédelem (15 óra) 
 

Követelmény: 
• a 8. évfolyamon elsajátított ismeretek megszilárdítása, újabb önvédelmi fogások 

alapszintű végrehajtása. 
 

Tartalom: 
A 8. évfolyamon tanultak ismétlése, továbbá: 
Elmélet: 
• dojó (edzőterem) etikett, viselkedési forma a küzdősportoknál 
• japán alap-vezényszavak (rei: üdvözlés, maitta: feladom, mate: állj, hajime: küzdj) 
Taiso:  
• bemelegítés, fokozottabban igénybevett izmok, testrészek erősítése 
Eséstechnika: 
• gurulás előre, oldalt - fekvő helyzetbe érkezés 
• gurulás előre, felállásig - védő-, támadó állásba érkezés 
• gurulás hátra, felállásig - védő-, támadó állásba érkezés 
• zuhanás előre és hátra 
• átesés társon oldalra és hátra 
Judó (cselgáncs) sport „föld technika” alapjai: 
• rézsútos leszorítások (kesa csoport): 
• kesagatame 
• makura kesagatame 
• kuzure kesagatame 
• kuzure-makura kesagatame 
• kata kesagatame 
• ellenoldalú karkulcs: 
• garami I. 
• garami II. 
Judo sport két legkönnyebben megtanulható dobása 
• osotogari: nagy külső horog és kontrája 
• koshi-guruma: csípő kördobás 
Aikidó és ju-jitsu elemekből összeállított pusztakezes önvédelmi fogások: 
• A 8. és 9. évfolyamon tanultakra építve, a haladási ütemtől függően további önvédelmi 

fogások alapszintű elsajátítása. 
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Társastánc (12 óra) 
 

Követelmény: 
• Illemtan. Táncok alapszintű elsajátítása. 
 

Tartalom: 
• illemtan 
• angol keringő helyben és forogva 
• cha-cha 
• tangó 
• rumba 
• slowfox 
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10. évfolyam 
(nyelvi előkészítő évvel bővítet tagozaton: 11.évfolyam) 

 
Kézilabda (13 óra) 

 
Követelmény: 

• a játék technikájának, taktikájának és szabályainak alapfokú ismerete és alkalmazása. 
 

Tartalom: 
Technika: alapelemek 
• Labda nélkül: 

alapmozgás 
felugrás egy és két lábról, talajra érkezés 

• Labdával: 
a labda fogása 
egyenes és pattintott átadások, ill. átvételek „helyben” 
egykezes felső (ügyes és ügyetlen kézzel, egyéb átadások) 
átadások és átvételek mozgás közben 
átadási cselek 
labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel, labdafedezés 
induló cselek 
kapura lövés felső dobással 
földről 
felugrással 
dobócselek 
kötött dobásmódok 
szabaddobás 
bedobás 
büntető dobás 
sarokdobás 

Támadás rendezett és rendezetlen védelem ellen: technikai és taktikai elemek 
• labda nélkül: 

helyezkedés 
elé-, mellézárás 
gyors indulás 

• labdával: 
a jó (jobb) helyzetben lévő társ időben való megjátszása 
a labda járatása felállt védelemmel szemben 
bejátszás 
(mellézárás) - betörés 
(elzárás) - átlövő kapcsolat 
gyors indítás 
kipattanó labda megszerzése 

Védekezés: technikai és taktikai elemek 
• egyéni védekezés: 

védő kar- és lábmunka 
saját védőterületen való mozgás 
labdaszerzés elhalászással, szereléssel 
sáncolás 
kipattanó labda megszerzése 
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• csapatvédekezés: 
területvédekezés 
emberfogásos védekezés 
vegyes védekezés 

 
Röplabda (13 óra) 

 
Követelmény: 

• a játék technikájának, taktikájának és szabályainak alapfokú ismerete és alkalmazása. 
 

Tartalom: 
Technika:  
• alapállás 
• hozáállás 
• kosárérintés: továbbítások egyenesen és oldalt 
• nagy íves 
• kis emelt 
• szúrt 
• alkarérintés: szemből, ill. oldalra kapott labdával 
• nyitásfogadás 
• feladás 
• leütés kísérletek 
• sáncolás 
• nyitás 
Taktika: 
• játék csillagalakzatban 
• a „három érintés” kijátszása 
 

Floor-ball (13 óra) 
 

Követelmény: 
• a játék technikájának, taktikájának és szabályainak alapfokú ismerete és alkalmazása. 
 

Tartalom: 
Technika: alapelemek 
• alapmozgás 
• az ütő fogása, tartása 
• megindulás (láb és ütő kapcsolata)  
• labdavezetés mindkét oldalon („pofozgatás”, labdaterelés), labdafedezéssel 
• emelések (helyből, közeledő és távolodó labdával) 
• átadások mindkét oldalról (fonák, tenyeres) „helyben” 
• átvételek: lábbal, ütővel mindkét oldalra „helyben” 
• átadások és átvételek mozgás közben 
• kapura ütések különböző távolságról és helyzetekből, mindkét oldalról (fonák, tenyeres)  
Támadás: rendezett és rendezetlen védelem ellen, technikai és taktikai elemek 
• labda nélkül: 

helyezkedés 
gyors indulás 

• labdával: 
a jó (jobb) helyzetben lévő társ időben való megjátszása  
„kényszerítő”  
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gyors indítás 
betörés 
kötött ütések 
„buli” 
beütés 
szabadütés 
büntető (rávezetés) 

Védekezés: technikai és taktikai elemek 
• Egyéni védekezés: 

saját védőterületen való mozgás 
a „szabad” labda megszerzése 
labdaszerzés: szereléssel, „elhalászással” 
lövés hárítása, akadályozása 

• Csapatvédekezés 
területvédekezés 
félpályás emberfogásos védekezés 

• vegyes védekezés 
 

Asztalitenisz (13 óra) 
 

Követelmény: 
• a játék technikájának, taktikájának és játékszabályainak alapfokú ismerete és alkalmazása. 
 

Tartalom: 
• az ütő fogása, tartása 
• alapmozgás, középhelyzet 
• adogatások: párhuzamos és átlós, rövid és hosszú ütések  
• tenyeres és fonák 
• ütésfajták: párhuzamos és átlós, rövid és hosszú ütések  
• tenyeres és fonák 
• játék egyéniben és párosban:  
• az ütések erejének, irányának, hosszúságának ésszerű és cseles változtatásával 
• helyezkedés 
 

Tollaslabda (13 óra) 
 

Követelmény: 
 a játék technikájának, taktikájának és játékszabályainak alapfokú ismerete és alkalmazása. 
 

Tartalom: 
Technika: 
• az ütő fogása, tartása 
• alapmozgás, középhelyzet 
• különböző magasságban tartott ütőfejjel: tenyeres és fonák ütések 
Taktika: 
• adogatás (rövid és hosszú)  
• fogadás  
• az ütések erejének, irányának, hosszúságának ésszerű és cseles változtatása 
• játék minél inkább hálóközeli magasságban, lehetőleg lefelé történő ütések 
• fedezetlen hely megjátszása 
• „az ellenfél gyengéjére” 
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• területvédekezés (oldal-oldal rendszer) páros játékban 
  

Fitness (erősítés, sztepping, stretching, relaxáció) 
(lányoknak, 16 óra) 

 
Követelmény: 

• az önálló edzéshez szükséges ismeretek megszerzése és azok tudatos használatával egyéni 
program felépítése. Legyen képes a tanuló a foglalkozás anyagát folyamatosan, maximális 
erőkifejtéssel teljesíteni.  

 
Tartalom: 

• a vázizmok erősítése gimnasztikai feladatokkal 
• a gerinc védelme a hátizmok nyújtásával, erősítésével, testtartást javító gyakorlatokkal 
• a szülés szempontjából leginkább fontos izomterületek erősítése 
• a hajlékonyság fokozása, az ízületek mozgékonyságának növelése 
• az állóképesség növelése 
• az egyensúlyérzék fejlesztése 
• a ritmusérzék fejlesztése 
• a stresszérzet csökkentése feszültséglevezető tornával és relaxációval 
• minden izomcsoportra kiterjedő nyújtó és erősító gyakorlatok önálló végzése 
 

Jóga (18 óra) 
 

Követelmény: 
• a jóga mozgáskultúrájának, légzéstechnikájának, speciális lazító módszereinek és elméleti 

alapjainak ismerete. (Khatu pranam gyakorlatsor, szaraw hitta ászanák, 3 fázisú 
jógalégzés, nádi-szódana első változata: az ún. váltott orrlyukas légzés, lazító 
testhelyzetek, valamint a 4 jóga-út és a jóga etika alapszintű ismerete.) 

 
A képzés Paramhans Swami Maheshwarananda: „Jóga a mindennapi életben” rendszerét 

követi, amely a testi-, lelki-, és szellemi egészséghez vezeti a jóga gyakorlóit. 
 

Tartalom: 
Elmélet: 
• A jóga etikai erkölcsi rendszere: a jama-nijama, vagyis a belső-külső önfegyelmezés 

technikája, kiemelve az „erőszak-nélküliség” elvét. 
• A jóga története, alapfogalmai és a 4 jóga-út alapismeretei (karma, bhakti, rádzsa, gjána, 

vagyis a tettek, a szeretet, a koncentráció és a tudás útja, valamint ászanák, pranajam 
technikák, relaxáció, mudrák, karma, dharma, mantra, krija, meditáció fogalma). 

Gyakorlat: 
• Testgyakorlás: szaraw hitta ászanák, khatu pranam gyakorlatsor (lazítás és erősítés tetőtől 

talpig, testtartás-javítás és általános testkondicionálás). 
• Légző gyakorlatok: a helyes légzés elsajátítása, különböző körülmények közötti 

alkalmazása (háromfázisú jóga-légzés, váltott orrlyukú légzés: külön és jóga-
tornagyakorlatokkal kombinálva). 

• Lazítótechnikák: aktív, passzív lazítások, fizikai és szellemi pihenés, illetve a belső erővel 
való feltöltődés (jóganidra, az úgynevezett jóga-alvás, más néven tudatos alvás, és a 
pozitív gondolkodás elsajátítása). 

• Figyelemösszpontosítás, a figyelem irányításának megtanulása. 
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Önvédelem (fiúknak, 16 óra) 
 

Követelmény: 
• a 9. évfolyamon elsajátított ismeretek megszilárdítása, újabb önvédelmi fogások 

alapszintű végrehajtása. 
 

Tartalom: 
A 9. évfolyamon tanultak ismétlése, továbbá: 
Elmélet: 
• az önvédelem pszichológiája (különböző helyzetekben) 
• japán vezényszavak (uke: segítő, tori: végrehajtó, kumikata: megfogás, kuzushi: 

egyensúlyvesztés) 
Taiso: 
• bemelegítés, fokozottabban igénybevett izmok, testrészek erősítése 
Eséstechnika: 
• mozgó tárgyak (guruló labda) elkerülése az ismert eséstechnikákkal, tárgyak felvétele 

földről esés közben 
 Judó dobások: 
• ogoshi: nagy csípődobás 
• seoinage: válldobás 
• tomoa-nage: fejenátdobás 
Karate sportokban használatos alapütések és rúgások: 
• lovagló állásból egyenes ütések gyomorra és fejre 
• alapállásból egyenes rúgások középső szekcióba, váltott lábbal 
• guggolásból egyenes rúgások felső szekcióba, váltott lábbal 
• lépéskombinációval rúgás középső szekcióba, jobb lábbal 
 
Aikidó és ju-jitsu elemekből összeállított pusztakezes önvédelmi fogások: 
• A 9. és 10. évfolyamon tanultakra építve, a haladási ütemtől függően további önvédelmi 

fogások alapszintű elsajátítása. 
 

Társastánc (12 óra) 
 

Követelmény: 
• A 9. (10.) évfolyamon tanult ismeretek megszilárdítása, újabb táncok alapszintű 

elsajátítása. Táncok zene utáni felismerése. 
 

Tartalom: 
• ismétlés 
• szamba 
• bécsi keringő 
• jive 
• country 
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11. évfolyam 
(nyelvi előkészítő évvel bővítet tagozaton: 12. évfolyam) 

 
(kb. 111 óra) 

 
 
(Részletes tantervek azoknál a sportágaknál nem szerepelnek, ahol azok tartalmát 

meghatározza a jelentkezők felkészültsége, a csoport összetétele.)  
 

Első negyedév 
 
• Asztalitenisz  
• Atlétika (magasugrás, távolugrás, 400 méter síkfutás, négypróba /60 méter síkfutás, 400 

méter síkfutás, magasugrás, távolugrás/) 
• Kondi (az alapképzésben tanultakra épülő továbblépés, az ismeretek elmélyítése, igényes 

egyéni edzésterv összeállítása, végrehajtása) 
• Labdarúgás  
 

Második negyedév 
 
• Fitness (az alapképzésben tanultakra épülő továbblépés, az ismeretek elmélyítése: erősítés, 

sztepping, relaxáció, stretching) 
• Jóga (az alapképzésben tanultakra épülő továbblépés, az ismeretek elmélyítése) 
• Torna: gyűrű és ugrás fiúknak 
• gyűrű: az alapképzés folyamán tanult elemek, továbbá: ülőtartás függésben /2 mp/, 

billenés lefüggésből támaszba, függésből lendület előre támaszba, támasz ülőtartás /2 
mp/,terpeszleugrás, összefüggő gyakorlat 

• ugrás: az alapképzés folyamán tanult ugrások, továbbá: a szekrény széltében 
/fejenátfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, kézenátfordulás/, a szekrény hosszában 
/guggoló átugrás/ 

• Úszás 
• Valamelyik csapatlabdajáték teremben (kosárlabda vagy röplabda vagy teremhoki)  
 

Harmadik negyedév 
 
• Életmód: fiúknak 1 óra futás, 1 óra életmód (felváltva) (az alapképzésben tanultakra épülő 

továbblépés, az ismeretek elmélyítése) 
• Intim torna: lányoknak hetente 2 óra intim torna (szexualitás, terhesség, szülés), 1 óra 

fitness 
• Önvédelem (az ismereteket alkalmazni képes tudás kialakítása, az alapképzésben jobb 

oldalra elsajátított technikák bal oldalra való megtanulása, a gyakorlati életben leginkább 
előforduló támadó fegyverek elvétele, küzdelem) 

• Torna: korlát és talaj fiúknak 
• korlát: 2-3 lépés nekifutásból ugrás felkarfüggésbe, alaplendületek (támaszban, 

felkarfüggésben), saslendület előre és hátra, felkarbillenés, lendület előre támaszba, 
lendület hátra támaszba, guruló átfordulás előre terpeszülésből, terpeszülésből emelés 
felkarállásba, támasz ülőtartás, felkarállás, kanyarlati leugrás előre és hátra, vetődési 
leugrás, összefüggő gyakorlat a felsorolt elemekből 
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• talaj: az alapképzés folyamán tanult elemek, továbbá: mérlegállás mindkét lábbal, 
kézállás, tarkóbillenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt mindkét oldalra, 
kézenátfordulás, összefüggő gyakorlat 

• Valamelyik csapatlabdajáték teremben (kosárlabda vagy röplabda vagy teremhoki)  
 

Negyedik negyedév 
 
• Atlétika (diszkoszvetés, gerelyhajítás, súlylökés: ismerkedés után a választott dobószám 

tanulása, 12 perces futás, váltófutás, versenyek a dobószámokban és a 12 perces futásban) 
• Kézilabda  
• Társastánc 
• Tollaslabda  
• Torna: talaj és gerenda vagy ugrás lányoknak 
• talaj: ugyanaz mint a fiúknak a III. negyedévben, de az összefüggő gyakorlat zenére 
• gerenda: az alapképzés folyamán tanult elemek, továbbá: felbukfenc, szökkenő 

hármaslépés, fejállás, kézállás kísérletek, leugrás oldalt futólagos kézálláson át  
• ugrás: az alapképzés folyamán tanult ugrások, továbbá: a szekrény széltében: 

zsugorkanyarlati átugrás, fejenátfordulás 
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12. évfolyam 
(nyelvi előkészítő évvel bővítet tagozaton: 13. évfolyam) 

 
(kb. 97 óra) 

 
 
 A negyedévek sportágait a diákok többsége által támogatottak adják. Ezekből választhatnak 

a diákok negyedévenként, szabadon. A sportágak tanterveinek tartalmát a csoportok összetétele, 
felkészültsége határozza meg, így ezek mindig aktuálisan dolgozhatóak ki. 
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TESTKULTÚRA - NÉGY (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉSSELBŐVÍTETT TAGOZATON ÖT) 
ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 

 
Tanórai tevékenység 

A testkultúra tantárgyblokk tanórai részét iskolánk rendszeréhez, a testkultúra jellemzőihez, 
az életkori sajátosságokhoz igazodva két alapvető szakaszra osztottuk:  

 
• "Alapozás” szakasza 
Az "alapozás” szakaszában, vagyis a 9-10. (10-11.) évfolyamokon, a tanórákon tanulóink 

számára a testgyakorlati formák minél szélesebb körét szeretnénk bemutatni, "felvillantani" 
tudásanyaguk alapvető, minimális szintjének elsajátíttatásával.  

 
• „Specializáció” szakasza 
A "specializáció” szakaszában - amely alatt a 11-12. (12-13.) évfolyam értendő - a már 

megismert testgyakorlati formákban való elmélyedésre lesz lehetőség, a tanulók egyre bővülő 
választási lehetőségére építve, a szakmai korlátokat természetesen elsődleges szempontként 
figyelembe véve, de az ő igényeikre alapozva.  

 
"Alapozás” szakasza 
 
9. évfolyam: heti három óra, kb. 95 óra 

A testkultúrális felfogást segítő és megerősítő kompetenciafejlesztő program A modulja -vagyis az 
életpálya-építési kompetenciaterület-, a 9. évfolyamon kerül bevezetésre. 

 

Atlétika 12 óra 

Úszás 10 óra 

Életmód 8 óra 

Kondi 7 óra 

Torna 12 óra 

Kosárlabdázás 10 óra 

Röplabdázás 10 óra 

Floorball 10 óra 

Tájfutás 5 óra 

Nyújtás és még több…a stretching 3 óra 

Aerobic 3 óra 

Küzdőjátékok párban és csapatban 2 óra 

Röplabda a szabadban 3 óra 
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10. évfolyam: heti három óra, kb. 97 óra 
 

Asztaliteniszezés 10 óra 

Tollaslabdázás 10 óra 

Jóga 7 óra 

Edzés gépeken 

 

5 óra 

Önvédelem (fiúknak) 14 óra 

Önvédelem (lányoknak) 7 óra 

Fitness (lányoknak) 7 óra 

Aerobic edzésprogram 

 

5 óra 

Kézilabdázás 10 óra 

Társastánc 7 óra 

Labdarúgás 10 óra 

Krosszfutás 5 óra 

 
"Specializáció” szakasza 
 
11. évfolyam: heti három óra, kb. 111 óra 
Megjegyzés: 
Legalább egy negyedévben kell választani csapatjátékot, legalább egy negyedévben atlétikát 

vagy tornát és legalább egyszer a többi testgyakorlati formából. 
 
• I. negyedév: 

 labdarúgás vagy atlétika (futás, ugrás) vagy kondi vagy asztaliteniszezés 
• II. negyedév: 

 röplabdázás vagy torna (gyűrű, ugrás) fiúknak vagy fitness vagy jóga 
• III. negyedév: 

 kosárlabdázás vagy torna (talaj, korlát) fiúknak vagy intim torna lányoknak vagy 
önvédelem 

• IV. negyedév: 
 kézilabdázás vagy atlétika (futás, dobás) vagy torna (talaj, gerenda, felemáskorlát, ugrás) 
lányoknak vagy tollaslabdázás 

 
12. évfolyam: heti három óra, kb. 97 óra 
Minden negyedévben a diákok többsége által támogatott sportágak indulnak, ezek közül a 

diákok negyedévenként, szabadon választhatnak. 
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Értékelés 
Osztályozás testnevelésből nincs, az értékelés egyéb, a tantárgy jellegéhez jól illeszkedő 

formáit (szóbeli és írásbeli értékelés, felmérések, versenyek, házi bajnokságok, iskolacsúcsok, 
faliújságok, pontversenyek stb.) alkalmazzuk. 

Írásban értékeljük a tanulók teljesítményét a 9. és 10. évfolyamon év végén, a 11. és 12. 
évfolyamon negyedévenként. 

Tanórán kívüli tevékenység 
A tanulók hosszú távú, illetve pillanatnyi igényei meghatározó szerepet játszanak a délutáni, 

reggeli, hétvégi vagy szünidei foglalkozások, táborok anyagának felépítésénél is. Így ezek 
lehetőséget nyújtanak egyrészt a tanórán vagy más alkalommal elsajátított anyag további 
gyakorlására, másrészt új ismeret szerzésére a tanult testgyakorlati formákban, illetve ezen kívül 
számos új sportág (a délutáni, reggeli vagy hétvégi foglalkozásokon a tanórákon nem tanult 
küzdősportok, sakk, lövészet stb., az iskolai szünidőkben vagy hétvégén szervezett táborokban 
sízés, vízitúrázás, túrázás, tájfutás, kerékpározás stb.) megismerésére is.  

Gyógytestnevelés 
Napjainkban egyre több a valamilyen okból, valamilyen mértékben nem teljesen egészséges, 

gyógytestnevelésre szoruló fiatalok száma. A tanulók rendszeres szűrését, illetve az ennek alapján 
gyógytestnevelésre utaltak számára a szakszerű foglalkozásokat, testedzési lehetőségeket iskolánk 
keretei között biztosítjuk. Minden tanuló diagnózisának megfelelő programot végez. Ugyanakkor 
ők a normál testkultúra órákon is részt vesznek, ahol minden, nem ellenjavallt tantervi anyagot 
elsajátítanak. Az elváltozásukkal kapcsolatos anatómiai sajátosságok, illetve a szükséges, egyénre 
szabott feladatok ismeretében önállóan tudnak gyakorolni a speciális gyógytestnevelés 
foglalkozásokon kívül is, például az általános testkultúra órák számukra nem javallt részein. 
Készségszinten sajátítják el a számukra megfelelő úszástechnikát. 
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9. évfolyam 
 

Atlétika (12 óra) 
 

Követelmény: 
• a különböző mozgások technikájának, taktikájának, szabályainak alapfokú ismerete, a 

mozgások alapszintű végrehajtása. 
 

Tartalom: 
Futás: 
• Futómozgás fejlesztése: futóiskola, fokozófutás, futás nehezítésekkel. 
• Állórajt, térdelőrajt, rövidtávfutás: 60 m (lányok min. 10,5 másodperc; fiúk min. 10 

másodperc). 
• Hosszútávfutás: lányok 2 km, fiúk 3 km. 
• 12 perces futás: lányok min. 2000 m, fiúk min. 2400 m. 
Dobás: 
• Dobóerőt fejlesztő speciális feladatok. 
• Vetés: medicinlabdával, két kézzel. 
• Kislabdahajítás: 
• A kislabda fogása. 
• Helybőldobás. 
• Dobás helyből indított 3 vagy 5 keresztlépés után. 
• Dobás nekifutásból végrehajtott 3 vagy 5 keresztlépés után. 
• Súlylökés: 
• Helyből oldalt felállással, beszökkenéssel. 
Ugrás: 
• Képességfejlesztő, előkészítő gyakorlatok. 
• Magasugrás: az egyén számára legelőnyösebb technika. 
• Távolugrás: az egyén számára legelőnyösebb technika. 
 
Minden versenyszámból felmérés. 
 
 

Úszás (10 óra) 
 

Tartalom: 
Úszás 
• Technikai képzés az ismert úszásnemben (nemekben), új úszásnemek tanulása. 
• Mell-, gyors- és hátúszás kar- és lábmunkájának könnyített és nehezített körülmények 

közötti gyakorlása. 
• Úszó-állóképesség fejlesztése az ismert úszásnemben (úszásnemekben). 
• Két tetszőleges úszásnemben 50 m úszás alaptechnikával. 
• 200 méter úszás tetszőleges úszásnemben időre. 
Vízbe ugrások rajtkőről, tudásszinttől függően rajtfejes oktatása. 
Vízből mentés technikája: 
• Elmélet és gyakorlat. 
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Életmód (lányoknak 8 óra) 
 

Célja:  
• Az egészségmegőrzés lehetőségeinek felkínálása. 
• A női (és a férfi) szervezet működési törvényeinek megismertetése. 
 

Követelmény: 
• Legyen képes a tanuló eldönteni, hogy szervezetének egészsége szempontjából mi az 

előnyös. 
• Ismerje az egészségrongáló szokások következményeit. 
• Képes legyen szervezetének jelzéseit értékelni. 
• Tudja a nőgyógyászati vizsgálatok menetét és a tőle elvárt viselkedési formát. 
• Ismerje a fogamzás, a terhesség, a szülés és az ismertebb nőgyógyászati betegségek 

fogalomkörét. 
 

Feladatok: 
• A helyes gerinctartás tudatosítása. 
• A megfelelő légzés megtanítása. 
• A testformálás lehetséges módozatainak megismertetése, a testedzés jelentősége. 
• A fogamzás, a terhesség, a szülés és a klímax folyamatának ismertetése. 
• A természetes fogamzásgátlás lehetőségei. 
• A menzesztorna (a menstruációs ciklus során jelentkező alhasi görcsök oldása) 

elsajátítása. 
• A helyes táplálkozási szokások ismertetése. 
• A medencealap-izmok ismertetése, tornájának alapfokon való elsajátítása. 
• A stresszoldás lehetséges formái, relaxáció. 
 

Életmód (fiúknak 8 óra) 
 

Célja: 
• Az egészségmegőrzés lehetőségeinek felkínálása. 
• A férfi és női szervezet működési törvényeinek megismertetése. 
 

Követelmény: 
• Legyen képes a tanuló eldönteni, hogy szervezetének egészsége szempontjából mi az 

előnyös. 
• Ismerje az egészségrongáló szokások következményeit. 
• Képes legyen szervezetének jelzéseit értékelni. 
• Ismerje meg az urológiai vizsgálatok menetét és fontosságát. 
• Ismerje a fogamzás, terhesség, a szülés fogalomkörét. 
 

Feladatok: 
• A helyes gerinctartás tudatosítása. 
• A megfelelő légzés megtanítása. 
• A testedzés jelentősége. 
• A férfi és női fogamzásgátlás lehetőségei. 
• A fogamzás, a terhesség és a szülés folyamatának ismertetése. 
• A helyes táplálkozási szokások ismertetése. 
• A stresszoldás lehetőségei, relaxáció. 
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• A nemi úton terjedő betegségek, a drog, a dohányzás, az alkohol stb. veszélyeinek 
tudatosítása. 

 
Kondi - általános erő - és állóképesség fejlesztés (7 óra) 

 
• Saját testtel és szerekkel, gyorserőt és erőállóképességet fejlesztő dinamikus és statikus 

gyakorlatok, többféle edzésmódszer megismertetése, főbb izomcsoportok. 
• Lazító és nyújtó jellegű gyakorlatok (stretching). 
• Kitartó futás. 
• Igényes, önálló erősítőterv (előkészítés, edzés, lazítás, relaxáció, levezetés) összeállítása, 

végrehajtása. 
 

Torna (12 óra) 
 
Követelmények: az egyes tornaszerek alábbiakban felsorolt eleminek alapszintű elsajátítása. 
Összefüggő gyakorlatok összeállítása és bemutatása. Kiemelt fontosságú a tanulói segítségadás 
(minden szeren). 

 
Gyűrű (fiúknak): 
• a gyűrű fogása 
• alaplendület 
• zsugorlefüggés 
• lefüggés, bicskamozdulattal is 
• hátsó függés (2mp) 
• ülőtartás függésben (2mp) 
• leugrás alaplendületből, előre vagy hátra 
Korlát (fiúknak) 
• ugrás felkarfüggésbe 
• támasz ülőtartás 
• felkarállás, dőlés előre felkarfüggésbe 
• alaplendület támaszban 
• saslendület előre 
• felkarbillenés 
• kanyarlati leugrás 
• kanyarlati legurás 180o-os fordulattal 
Gerenda (lányoknak) 
• felugrás egy láb átlendítéssel és 90o-os fordulattal harántterpeszülésbe 
• felugrás bal guggolótámaszból jobb láb nyújtással 
• érintőlépés 
• őzugrás 
• mérlegállás 
• gurulás előre 
• 180o-os fordulat guggolóállásban 
• függőleges legurás 180o-os fordulattal 
Ritmikus sportgimnasztika (lányoknak) 
Alapok: 
• helyzetek: állásban, térdelésben, ülésben és fekvésben végzett gyakorlatok 
• testsúly áthelyezések: hintalépés, védőállás 
• járások: táncos alapjárás, érintőjárás, hintajárás 
• ugrások: őzugrás, guggoló felugrás, futó átugrás 
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Ugrás (lányoknak): 
• szekrény széltében: guggoló átugrás 
• szekrény hosszában: guruló átfordulás 
Ugrás (fiúknak): 
• szekrény széltében: guggoló átugrás, terpeszátugrás 
• szekrény hosszában: guruló átfordulás, terpeszátugrás 
Talaj: 
• Az alábbi elemeket különböző kiinduló helyzetekből különböző befejező helyzetekbe kell 

végrehajtani. 
• guruló átfordulás előre 
• guruló átfordulás hátra 
• tarkóállás 
• fejállás 
• kézállás 
• repülő guruló átfordulás 
• összekötő elemek 
 
Összefüggő gyakorlat a felsorolt elemekből. 
Összefüggő talajgyakorlat zenére (lányoknak). 
 

Kosárlabdázás (10 óra) 
 

Követelmény 
• a kosárlabda játék technikájának, taktikájának alapfokú elsajátítása, a játékhoz szükséges 

megfelelő szabályismeret. 
Tartalom: 

Előkészítés: testnevelési játékok. 
Technika: 
• a labda fogása 
• labdaleütés 
• megindulás - megállás és sarkazás  
• labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel 
• egyenes és pattintott átadások (kétkezes mellső), illetve átvételek "helyben" 
• átadás és átvétel mozgás közben 
• kosárra dobások állóhelyből két kézzel 
• fektetett (ziccer) dobás ügyes kézzel 
Taktika: 
Támadás:  
• 3 mp-es szabály 
• lepattanó labda megszerzése 
• labda nélkül: 

befutás 
helyezkedés 

• labdával: 
bejátszás 
a jó (jobb) helyzetben lévő társ időben való megjátszása 
a védőfal megközelítése 

Védekezés: 
• egyéni védekezés: 

védő karmunka 
saját védőterületen való mozgás 
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labdaszerzés elhalászással 
dobás hárítása, akadályozása 
lepattanó labda megszerzése 

• csapatvédekezés: 
területvédekezés: felállás 
emberfogásos védekezés 
 

Floorball (10 óra) 
 
Követelmény: a játék technikájának, taktikájának és szabályainak alapfokú ismerete és 
alkalmazása. 
 
Tartalom: 
• Technika: alapelemek 

• alapmozgás 
• az ütő fogása, tartása 
• megindulás (láb és ütő kapcsolata)  
• labdavezetés mindkét oldalon („pofozgatás”, labdaterelés), labdafedezéssel 
• emelések (helyből, közeledő és távolodó labdával) 
• átadások mindkét oldalról (fonák, tenyeres) „helyben” 
• átvételek: lábbal, ütővel mindkét oldalra „helyben” 
• átadások és átvételek mozgás közben 
• kapura ütések különböző távolságról és helyzetekből, mindkét oldalról (fonák, tenyeres)  

• Támadás: rendezett és rendezetlen védelem ellen, technikai és taktikai elemek 
• labda nélkül: 

helyezkedés 
gyors indulás 

• labdával: 
a jó (jobb) helyzetben lévő társ időben való megjátszása  
„kényszerítő”  
gyors indítás 
betörés 

• kötött ütések 
„buli” 
beütés 
szabadütés 
büntető (rávezetés) 

• Védekezés: technikai és taktikai elemek 
• Egyéni védekezés: 

saját védőterületen való mozgás 
a „szabad” labda megszerzése 
labdaszerzés: szereléssel, „elhalászással” 
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lövés hárítása, akadályozása 
• Csapatvédekezés 
• területvédekezés 
• félpályás emberfogásos védekezés 
• vegyes védekezés 

 
Röplabdázás (10 óra) 

 
Követelmény: 

• a sportág technikájának, taktikájának alapfokú elsajátítása, a játékhoz szükséges megfelelő 
szabályismeret. 

 
Tartalom: 

Előkészítés: testnevelési játékok. 
Technika: 
• alapállás 
• hozzáállás 
• alap-kosárérintés 
• alkarérintés 
• nyitásfogadás 
• sáncolás 
• nyitás 
Taktika: 
• játék "csillagalakzatban" 
• a "három érintés" kijátszása 

 
Röplabda a szabadban (3 óra) 

 
Követelmények: a tanuló a megváltozott körülményeknek megfelelően tudja végrehajtani a 
röplabda sport technikai elemit, ennek függvényében válassza ki a megfelelő nyitást. 
 
Tartalom: 

• technikai elemek helyes végrehajtása 
• a technikai elemek pontos alakalmazása 
• a talaj és légköri viszonyok figylembevételével a támadási, védekezési és nyitási variációk 

kiválasztása 
 
Képességfejlesztési fókuszok: 

• önellenőrzés 
• normakövetés 
• alkalmazkodás 
• stratégiaalkotás 

 
 

Tájfutás (5 óra) 
 
Követelmények: a tanuló tanulja meg számára ismeretlen terepen való térkép és iránytű útján 
történő tájékozódást. Sporttevékenység közben fokozottan vigyázzon és óvja a természetet. Ismerje 
meg a szabadban (erdőben) történő versenyzés örömét. 
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Tartalom: 

• a térképen való tájékozódás gyakorlati ellenőrzése, tereptrágyak felismerése 
• a verseny feltételeinek és szabályainak meradéktalan betartása, a fokozott balasetveszély 

elhárítása, a természetes környezet állapotának sértetlenül hagyása 
• az időjárási viszonyoknak megfelelő öltözet, az egyedül történő feladatmegoldásra való 

körültekintő felkészülés 
• a legrövidebb és legcélravezetőbb megoldás megtalálása a terepviszonyok 

tekintetbevételével 
 
Képességfejlesztési fókuszok: 

• önellenőrzés 
• normakövetés 
• alkalmazkodás 
• stratégiaalkotás-tervezés 

 
 

Nyújtás és még több…a stretching (3 óra) 
 
Követelmények: a tanuló önállóan tudja végrehajtani a gyakorlatokat egyedül és párban. 
 
Tartalom: 

• a tanuló által elkészített gyakorlattervek az egyszerűtől a bonyolultig 
• a várható mozgásforma és terjedelmeknek megfelelő gyakorlatok összeállítása 
• egyéni gyakorlatoknál a pontos, fegyelmezett végrehajtás; páros gyakorlatoknál a társra 

való fokozott figyelem és segítség a stretching közben 
• a test kétoldali átmozgatásának sorrendje egyéni és páros gyakorlatokkal 

 
Képességfejlesztési fókuszok: 

• a saját teljesítőképeség becslése 
• információkezelés 
• önellenőrzés 
• normakövetés 
• alkalmazkodás 
• stratégiaalkotás 

 
Aerobic (3 óra) 

 
Követelmények: a koreográfia pontos végrehajtása, ütemtartás. 
 
Tartalom: 

• mozgásformák, lépések zenére történő végrehajtása 
• a tanult koreográfia végrehajtása 
• a zene ütemére történő koreográfia pontos végrehajtása 
• a koordinációs és kondicionális képességek valós ismerete, a zene, a koreográfia és az 

időtartam függvényében 
 
Képességfejlesztési fókuszok: 

• a saját teljesítőképeség becslése 
• kooperáció 
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• önellenőrzés 
• normakövetés 
• alkalmazkodás 

 
 

Küzdőjátékok párban és csapatban (2 óra) 
 
Követelmények: 
a sportszerű test-test elleni küzdelem megismerése, a küzdőformában végzett társas gyakorlatokban 
való jártasság és a játékos gyakorlatok versengéssel egybekötött végrehajtása. 
 
Tartalom: 

• a játékok szabályainak megfelelő végrehajtása, a csapatban való szerep megtartása 
• a feladat végrehajtás során bekövetkezett esetlesges kisebb sérülések elviselése 
• a versenyfeladat lényegének és a vetélytárs képességének megfelelő stratégia kidolgozása; 

csapatversenyben a feladatok kiosztása, a fizikai képességeknek megfelelően 
 
Képességfejlesztési fókuszok: 

• a saját teljesítőképeség becslése 
• kooperáció 
• önellenőrzés 
• normakövetés 
• alkalmazkodás 
• stratégiaalkotás-tervezés 
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10. évfolyam 
 

Asztaliteniszezés (10 óra) 
 

Követelmény: 
• A játék alaptechnikájának és játékszabályainak ismerete és alkalmazásuk egyéni és páros 

játék közben. 
 

Tartalom: 
• Az ütő fogása, tartása. 
• Alaphelyzet, alapmozgás. 
Adogatások: 
• rövid és hosszú 
• fonák 
• tenyeres 
Ütésfajták: 
• rövid és hosszú 
• tenyeres 
• fonák 
Játék: 
• egyéniben és párosban 
 

Tollaslabdázás (10 óra) 
 

Követelmény: 
• a játék alaptechnikájának és játékszabályainak ismerete és alkalmazásuk egyéni és páros 

játék közben. 
 

Tartalom: 
Technika: 
• Alaphelyzet, alapmozgás. 
• Az ütő fogása. 
• Különböző magasságban tartott ütőfejjel: tenyeres és fonák ütések.  
Taktika: 
• Az adogatás. 
• Taktika a játékban: az ütések irányának, erejének, hosszúságának ésszerű és cseles 

változtatásaival. 
Az egyéni és a páros játék alapvető, egyszerűsített szabályai. 
 

Jóga (7 óra) 
 
Követelmény: 

• a jóga mozgáskultúrájának, légzéstechnikájának, speciális lazító módszereinek és elméleti 
alapjainak ismerete. (Khatu pranam gyakorlatsor, szaraw hitta ászanák, 3 fázisú 
jógalégzés, nádi-szódana első változata: az ún. váltott orrlyukas légzés, lazító 
testhelyzetek, valamint a 4 jóga-út és a jóga etika alapszintű ismerete.) 

 
A képzés Paramhans Swami Maheshwarananda: „Jóga a mindennapi életben” rendszerét 

követi, amely a testi-, lelki-, és szellemi egészséghez vezeti a jóga gyakorlóit. 
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Tartalom: 

• A jóga története, kialakulása, alapfogalmak tisztázása, megbeszélése  
• ászanák, pranayamák, nidrák, bandhák, karma, dharma, mantra, krya, meditáció, relaxáció 
• Fizikai gyakorlatok (ászanák) áttekintése, gyakorlása alapfokon 
• Saraw Hitta ászanák jó hatásai. 
• Fizikai gyakorlatok + légzőgyakorlatok (pranayamák) áttekintése és gyakorlása 

alapfokon, a Nadi Sodhan pramayana első változata 
• Fizikai gyakorlatok + légzőgyakorlatok + lazítás (ánandászana) 
• Miért fontos megtanulni lazítani? 
• Jóga nidra - jógaalvás = tudatos alvás 
• Az életvezetés segítése elhatározásokkal. 
• Koncentrációs gyakorlatok, a figyelemirányítás tanulása 
• A figyelemirányítás a fejlődés alapfeltétele. 
• A négy jóga út rövid ismertetése: 
• Karma, Bhakti, Rádzsa, Gjána (a tettek, a szeretet, a koncentráció, a tudás útja). 
• A jóga etikai erkölcsi rendszere a jama-niama 
• Az erőszak-nélküliség, mint alapelv kiemelve. 
 

Edzés gépeken (5 óra) 
 
Követelmény: 

• a tanuló ismerje meg a bemelegítés fontosságát, a sérülések elkerülésének jelentőségét; 
legyen képes az edzőtermi gépek helyes használatára, tudjon saját edzéstervet készíteni, 
ismerje a fokozatosság elvét, a helytelen végrehajtásból létrejövő sérülések megelőzését, 
saját fizikai állapotát. 

 
Tartalom: 

• a szervezet felkészítése az edzésre, sérülések elkerülése, élettani alapok, a szervezet önálló 
felkészítése terhelésre 

• a gyakorlat erősségi fokának , és a fokozatosság helyes megválasztása 
• a tanár által elmondott, elvárt, vagy a közösen megállapított szabályok, biztonsági 

szabályok betartása, az edzőtermek házirendjének betartása 
• saját edzettség növelésének tervezése tanári segítséggel és felügyelettel 

 
 
Képességfejlesztési fókuszok: 

• önellenőrzés 
• alkalmazkodás 
• normakövetés 
• startégiaalkotás-tervezés 

Önvédelem (fiúknak 14, lányoknak 7 óra) 
 
Követelmény: 

• annak megértése, hogy a küzdősportok nem az agresszió, hanem az elkerülhetetlen 
veszélyhelyzetek optimális megoldásának eszközei. Legyen képes a tanuló önvédelmi 
fogások alapszintű végrehajtására. 
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Tartalom: 
Elmélet: 
• dojó (edzőterem) etikett 
• japán vezényszavak (rei=üdvözlés, hajime=küzdj, mate=állj, maitta=feladom) 
• a „veszélyhelyzetek tudatos kerülésének” elve 
Taiso: 
• Bemelegítés, egyben a később fokozottabban igénybevett izmok, testrészek intenzív 

erősítése. Keringési rendszer speciális átmozgatása. 
Budó sportokra (keleti küzdősportokra) jellemző eséstechnikák elsajátítása: 
• gurulás előre oldalt 
• gurulás hátra 
• zuhanás előre 
• zuhanás hátra 
Karate sportokban használatos alapütések és rúgások gyakorlása: 
• lovaglóállásból (zenkutsu dachi) egyenes ütések gyomorra és fejre 
• alapállásból egyenes rúgások középső szekcióba, váltott lábbal (gyomorra) 
• guggolásból egyenes rúgások felső szekcióba, váltott lábbal (fejre) 
• egyenes ütések ellentétes felállásból gyomorra - partnerrel 
• küzdelem fej- és hererúgások tiltásával 
Judo (cselgáncs) sport alapjait képező, úgynevezett leszorítások közül a kettő legkönnyebben 

megtanulható rézsútos leszorítás elsajátítása: 
• kesagatame 
• makura-kesagatame (magyar fordításuk nincs!) 
Judo (cselgáncs) sport legjellemzőbb, egyben legkönnyebben megtanulható dobásai közül 

kettő elsajátítása: 
• osotogari (nagy külső horog) 
• tomoa-nage (fejenátdobás) 
• ogoshi (nagy csipődobás) 
• kosi-guruma (nyakfogásos csipődobás) 
Randori-newaza ("földharc")  
Ju-jitsu és aikido elemekből összeállított legegyszerűbb pusztakezes önvédelmi fogások 

lehető legjobb szinten való elsajátítása, begyakorlása: 
• mellső fojtás hárítása: karsöpréssel, befejezés: ütés ökölháttal 
• hátsó fojtás hárítása: gyomorütés könyökkel, ledobás előre (támasztott gáncs), befejezés: 

könyökfeszítés, karkulcs 
• kabát (gallér, nyakkendő, mell) fogásból szabadulás: 
• vállbazuhanással 
• csuklódobással 
• karcsavarás védése 
• falhoz szorított fojtás védése - ellentámadás 
• arcba ütés hárítása tológánccsal 
• gyomorütés védése elvezető fogással 
• torokfogás - külső horog - könyök, váll rögzítés 
• fejcsavar 
Amennyiben a tanulók hozzáállása, fogékonysága, rátermettsége stb. megengedi, úgy 

továbbmegyünk az anyagban: nyakátkarolás és dupla nelson védése, válasz egyéni kérdésekre, 
felmerült vagy elképzelt támadó szituációk leküzdése, önvédelmi fogások alkalmazása. 
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Fitness (lányoknak (7 óra) 
(erősítés, sztepping, stretching, relaxáció) 

 
Célja: 

• A tréningszerű mozgás élvezetének megismertetése, a rendszeres edzés megszerettetése. 
 

Követelmény: 
• Legyen képes a tanuló - tehetségéhez mérten - az 50 perc anyagát maximális erőkifejtéssel 

teljesíteni. 
• Sajátítsa el az egészség megőrzése szempontjából fontos gimnasztikai feladatokat. 
 

Feladatok: 
• A vázizmok erősítése gimnasztikai feladatokkal. 
• A szülés szempontjából leginkább fontos izomterületek erősítése.  
• A ritmusérzék fejlesztése. 
• A gerinc védelme a hátizmok nyújtásával, erősítésével, testtartást javító gyakorlatok. 
• Az állóképesség növelése. 
• Az egyensúlyérzék fejlesztése. 
• A hajlékonyság fokozása, az ízületek mozgékonyságának növelése. 
• A stresszérzet csökkentése feszültség-levezető tornával és relaxációval. 
• Minden izomcsoportra kiterjedő nyújtó és erősítő gyakorlatok önálló végzése. 
 

Aerobic edzésprogramok (5 óra) 
 
Követelmény: 

o a tanuló legyen képes egy, legalább 10 perces koreográfia megtervezésére és 
végrehajtására saját maga által választott zenére. 

Tartalom: 
o az egész test megmozgatása zenére, kölönböző fázisok összeállítása, a rendszeres 

testmozgás iránti igény fenntartása, mozdulatok összhangban a zenével 
o a koreográfia végrehajtásának betartása szabadban és teremben egyaránt 
o gyakorlatok erősségi fokának fokozatos tervezése 

 
Képességfejlesztési fókuszok: 

 önellenőrzés 
 normakövetés 
 alkalmazkodás 
 stratégiaalkotás 

 
Kézilabdázás (10 óra) 

 
Követelmény: 

• a játék technikájának, taktikájának és szabályainak alapfokú ismerete. 
 

Tartalom: 
Előkészítés: testnevelési játékok. 
Technika: 
• Labda nélkül: 

alaphelyzet - alapmozgás 
felugrás 
talajra érkezés 
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• Labdával: 
a labda fogása 
egyenes és pattintott átadások, átvétel: 
egykezes felső (ügyes és ügyetlen kézzel) 
kétkezes felső 
kétkezes mellső 
labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel 
kapura lövés felső dobással: 
földről 
levegőből felugrással 
kötött dobásmódok: 
büntető dobás 
szabaddobás 
bedobás 
sarokdobás 
szerelések 
sáncolás 

Taktika: 
• területvédekezés 
 

Társastánc (7 óra) 
Követelmény: 

• Illemtan. Táncok alapszintű elsajátítása. 
 

Tartalom: 
• Illemtan 
• Angol keringő helyben és forogva, cha - cha alapok. 
• Cha - cha összeállítás, tangó alapok. 
• Tangó összeállítás, rumba alapok. 
• Rumba összeállítás, slowfox. 
• Szamba. 
• Bécsi keringő, jive alapok. 
• Jive, csárdás lassú. 
• Csárdás friss, country. 
• Ismétlés. 
 

Labdarúgás (10 óra) 
Követelmény: 

• a játék technikájának, taktikájának és szabályainak alapfokú ismerete. 
 

Tartalom: 
Előkészítés: testnevelési játékok. 
Technika: 
• Rúgások: ügyes és ügyetlen lábbal. 

Belső átadás. 
Átvételek: belsővel, megállítással (rálépéssel).  
Kapura lövések: különböző távolságról, helyzetekből. 

• Fejelés: különböző helyzetekből. 
• Labdavezetés: ügyes és ügyetlen lábbal. 
• Szerelés. 
Taktika: 
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• Védekezés: 
• Félpályás emberfogásos védekezés. 
• Területvédekezés. 
• Támadás: 
• Játék felállt védelem ellen. 
• Gyors indulás - gyors indítás. 
A kispályás labdarúgás alapvető szabályai. 
 
 

Krosszfutás (5 óra) 
 
Követelmény: 

 a mozgások összerendeztett, javuló eredményességű végrehajtása, a futósebesség 
szabályozása, a tanuló tudja iramát beosztani, kitartóan fusson. 

 
Tartalom: 
 

 a megszerzett állóképesség olyan speciális képességgé fejlesztése, amely képes megbirkózni 
a versenyszerű terheléssel 

 az edzés mennyiségének optimális meghatározása 
 a monotonitás tűrésének fejlesztése, a jelnetkező holtpontok leküzdése 
 a fizikai állapotnak megfelelő edzésmennyiség és intenzitás helyes meghatározása 

 
Képességfejlesztési fókuszok: 
 

 normakövetés 
 alkalmazkodás 
 a saját teljesítőképesség becslése 
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GAZDASÁGI TANTÁRGYBLOKK 
10-12. (a nyelvi előkészítő évvel bővített tagozaton: 11-13-) évfolyam 

 
 

A tantárgyblokk helye: 
A gazdasági jellegű tárgyak a 10 – 12. évfolyamon jelennek meg a Politechnikum 

tantárgystruktúrájában. Ebből adódóan a tananyagtartalom megegyezik a négy- illetve hatosztályos 
modellben. 

 
Eszközök: 

A Közgazdaságtan tantárgyhoz saját fejlesztésű tananyagot használunk, a Vállalkozási 
ismeretek tantárgyhoz pedig a Soros Alapítvány támogatásával dolgozzuk át a saját jegyzeteinket. 

A Mikro- és Makroökonómia tantárgyhoz használt tankönyvek: 
• Koppányi- Petró - Vági: Közgazdaságtan I. Mikroökonómia 
• Gacsályi - Meyer - Misz - Simonits: Közgazdaságtan II. Makroökonómia 
Profitjáték 
• Medgyesi Gabriella: Gazdasági játékok - játékos gazdaság 
• Egyéb aktív tanulási gyakorlatok (szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, 

esettanulmányok) 
 

Tantárgyak: 
• Diákvállalkozási Program (10. évfolyam) 
• Gazdasági ismeretek  -  gyakorlat/Vállalkozási ismeretek (10-12. évfolyam) 
• Gazdasági ismeretek  -  elmélet/ Közgazdaságtan  -  alap (11-12. évfolyam) 
• Gazdasági ismeretek  -  elmélet/Közgazdaságtan  -  tagozat (Mikro- és makroökonómia) 

(11-12. évfolyam) 
• Tanulóiroda (választható fakultáció; 11. évfolyam) 
 

A közgazdasági oktatás helye, szerepe a Politechnikum képzési rendszerében 
 
Iskolánkban a tizedik évfolyamon a heti két órás Young Enterprise képzés folyik, ahol a 

tanulók vállalatot hoznak létre és működtetnek, valamint az ehhez szükséges elméleti alapokat 
sajátítják el. Így a képzés alapvetően gyakorlati ismeretek megszerzésével, készségfejlesztéssel 
kezdődik. 

Tizenegyedik, tizenkettedik évfolyamon célunk diákjainkat megismertetni az általános 
műveltség részét képező közgazdasági ismeretekkel, illetve kialakítani, fejleszteni gazdasági 
gondolkodásukat. Ez két alapozó tantárgy: a közgazdaságtan és a vállalkozási ismeretek keretében 
valósul meg. A közgazdaságtan az alapvető közgazdasági fogalmakon, kategóriákon túl a 
nemzetgazdaság és a világgazdaság működésével, legfontosabb összefüggéseivel foglalkozik. Ezt a 
tantárgyat heti két-két órában tanítjuk. A vállalkozási ismeretek középpontjában a vállalkozások 
működése és környezetükkel való kölcsönhatásuk vizsgálata áll. A tantárgy tanítása tizenegyedik 
évfolyamon heti három órában, tizenkettedikben pedig heti két órában történik. 

A vállalkozási ismeretek tantárgyból tanultak gyakorlati alkalmazására, elmélyítésére a 
fakultációként választható tanulóirodai foglalkozások szolgálnak. Diákjaink tizenegyedik vagy 
tizenkettedik évfolyamon heti egyszer két órában vehetnek részt tanulóirodai foglalkozásokon, ahol 
egy képzelt kereskedelmi vállalat adminisztrációs osztályain dolgoznak, kapcsolatot tartva más 
hazai és külföldi iskolák gyakorló cégeivel. 

A közgazdasági irányban továbbtanulni szándékozók tizenegyedikben, tizenkettedikben 
közgazdaságtan tagozatra járnak. Ők mindkét évben heti négy órában mikro- és makroökonómiát és 
heti három, illetve két órában vállalkozási ismereteket tanulnak. 
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A diákok tizenkettedik év végén gimnáziumi érettségit kapnak, a szakképesítés megszerzésére 
a piaci igényeknek és a diákok érdeklődésének megfelelő ötöd- hatodévek, valamint az akkreditált 
képzésünk szolgálnak (pl. idegenforgalmi ügyintéző, gazdasági informatikus, marketing- és 
reklámügyintéző, idegenforgalmi szakmenedzser, marketing- és reklámmenedzser). 
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DIÁKVÁLLALKOZÁSI PROGRAM 
 

(37 óra) 
 
 
Cél: 

A Diákvállalkozási Program célja, hogy 14-18 éves fiatalokat valóságos vállalkozási 
tevékenységen keresztül tanítson meg gazdálkodásra, üzletvitelre. (Ezt fejezi ki a szervezet 
jelmondata: Learning by doing.) 

 
Követelmény: 

• Fejleszteni mindazokat a készségeket, képességeket, amelyek minden leendő vállalkozó - 
vagy a gazdaság bármely területén működő önálló tevékenységet végző munkavállaló - 
számára fontos erénynek számítanak. Ezek a képességek: a döntés, a felelősségvállalás, a 
kockázat felismerésének, mérlegelésének és vállalásának képessége; az együttműködési, 
alkalmazkodási és vezetési készség; a csoportos munka, a kommunikáció, a vita és a 
tárgyalás képessége; az önismeret, önértékelés és mások értékelésének, mások értékei 
elfogadásának képessége. 

• Megtanulni tervezni, pénzzel bánni, a gazdálkodást folyamatosan nyomon kísérni; a 
vevők, a piac igényeit felmérni, tiszteletben tartani; megismerni a vevőorientált piaci 
magatartást, a marketing alapelemeit, a pénzügyi, a számviteli, valamint az adózási 
kultúra elemeit. A program lehetőséget biztosít a benne részt vevő fiataloknak arra, hogy 
megtudják, mire is képesek; e tapasztalatok birtokában későbbi pályájukat is 
megalapozottabban választhatják meg. 

 
Előzmény: 

A programban való részvétel nem igényel közgazdasági ismereteket, hiszen a 
Diákvállalkozási Program minden diákvállalatot ellát a vállalatvezetéshez szükséges információkkal 
és a szabályos üzletmenethez szükséges útmutatókkal, iratokkal, nyomtatványokkal. 

 
Tartalom: 

A diákcsoportok vállalatot alapítanak, megválasztják saját vezetőségüket és bejegyeztetik 
cégüket. Meghatározzák vállalkozásuk tevékenységi körét; névre szóló részvényeket bocsátanak ki, 
maximum 20 000 forint értékben - ezekből a vállalkozás tagjain kívül rokonok, barátok, 
iskolatársak, ismerősök vásárolnak - amelyek után majd osztalékot fizetnek. Választott 
tevékenységüknek megfelelően termelnek, vagy különféle szolgáltatásokra szakosodnak. Kitalálják 
reklámhadjáratukat, felmérik a piacot, stb. Forgalmuk és nyereségük után adóznak. A vállalkozást 
egy év elteltével fel kell számolniuk - így a felszámolás menetét is megismerik. 

A vállalatok életében meghatározó események, rendezvények pl. a helyi és budapesti szinten 
is szervezett téli és tavaszi vásárok, ahol a vállalkozások egymás és széles nagyközönség előtt 
állíthatják ki és árulhatják termékeiket. 

 
Szeptemberben kell a diákoknak létrehozniuk vállalataikat. A vállalat tagjainak száma 8 és 12 

fő között van. A vállalkozások az első 3-4 hétben meghatározzák céljaikat, felvázolják üzleti 
tervüket, kialakítják belső munkamegosztásukat. (Vezérigazgatót, titkárt, személyzeti, termelési, 
marketing, kereskedelmi és pénzügyi/számviteli igazgatót választanak. A segédanyagok, a munkát 
segítő üzleti csomag dokumentumai is ilyen rendszerezésben határozzák meg a feladatokat. Ez nem 
jelent szigorú megkötést; mindenki mindenfajta munkából kiveszi a részét, a feladatmegosztás 
inkább csak a felelősséget tisztázza.) 

Ezután a vállalatok megkezdik alaptőkéjük összegyűjtését, értékpapírjaik árusítását. Egy 
diákvállalat alaptőkéje maximum 20 000 forint lehet. Minden diák legalább egy részvényt (ami 100 
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Ft névértékű) saját maga is megvásárol. Így nem csak alkalmazott, hanem tulajdonos is lesz 
vállalatában. (Egy részvényes azonban legfeljebb 1 000 Ft összegű részvényt vásárolhat.) 

A megalakult vállalatok bejegyeztetik magukat a Diákvállalkozási Program Alapítványnál. 
Az alapítvány egyrészt hivatalosan képviseli a vállalatot a külső szervezetek - adóhivatal, ügyfelek, 
stb. - felé, más esetekben államként, állami hivatalként viselkedik a diákvállalatokkal szemben - pl. 
hozzá kell benyújtani a cégbejegyzést; ő végzi a számviteli ellenőrzést; tőle lehet - meghatározott 
feltételekkel hitelt kérni, stb. 

Ezután kezdődhet a termelés. Egy vállalat sokféle tevékenységet folytathat, sokfajta terméket 
gyárthat egy időben és az év során bármikor belekezdhet új termék előállításába vagy bármikor 
megszüntetheti egyik „üzletágát”. Sőt, az okosan menedzselt vállalkozásban a résztvevők tudják, 
hogy más terméket vár tőlük a karácsonyi és mást a húsvéti piac. 

 
Fontos, hogy a diákvállalkozások kézzel fogható terméket, termékeket (is) produkáljanak, bár 

természetesen bármiféle szolgáltatással is foglalkozhatnak. A szolgáltatás persze kevésbé látványos. 
Egy pl. takarításra vagy kutyasétáltatásra szakosodó vállalkozás nem tudja a karácsonyi vásáron 
bemutatni tevékenységét. A vásárok a vállalkozások megméretését is jelentik, ahol a legjobbak - a 
legjobb reklám, termék, legsikeresebb üzlet, stb. - díjakat, jutalmakat is kapnak az Alapítványtól 
vagy a támogató vállalatoktól. (A csak kereskedéssel foglalkozó vállalkozásokat a zsűri kevésbé 
díjazza, mint a termelőket.) 

 
A közös megmérettetés utolsó állomása a Nyilvános Vállalati Záróbeszámoló. Éves 

munkájukról a vállalatoknak írásbeli összegzést, értékelést kell írniuk, valamint szóban is - egymás, 
nyilvános közönség, a részvényesek, a tanácsadók, a tanárok, stb. és független zsűri előtt - be kell 
számolniuk tevékenységükről. Ez tulajdonképpen a tulajdonosok zárszámadó közgyűlését 
helyettesítő esemény. 

A Beszámoló után a vállalatok befejezik tevékenységüket - értékesítik készleteiket, majd 
felszámolják a vállalkozást; felosztják az eredményt, visszafizetik a befektetők pénzét és - 
remélhetőleg - osztalékot is fizetnek részvénytulajdonosaiknak. 

 
A diákvállalkozásokat külső szakemberek, tanácsadók segítik, vállalatonként 1-2 fő. A 

tanácsadók egy része a BIVÁK-ban dolgozó vállalkozó. A felnőtteknek tényleg csak tanácsadói 
szerepük van, nem ők irányítják a vállalkozásokat. Ötletekkel és szakértelemmel segítik a 
csoportokat.  

Minden vállalkozáshoz tartozik egy belső megfigyelő tanár is, akinek a foglalkozások 
folyamatos lebonyolításának figyelemmel kísérése, a csoport működőképességének biztosítása, a 
határidők betartatása a feladata. 

 
Eseménynaptár: 

• Az Útmutató és Segédlet elolvasása, a vállalati csoportok megalakulása. A vállalati 
névsorok leadása a helyi összekötő tanárnak vagy központnak. 

• Találkozás a tanácsadókkal. A „Kezdd el” csomag kézhezvétele. A vállalat céljainak 
kialakítása. Ötletek és vélemények a lehetséges termékek és szolgáltatások köréről illetve 
a vállalat piaci megjelenéséről. 

• A rendszeres ülések idejének és helyének meghatározása. 
• Üzleti terv elkészítése 
• A lehetséges termék(ek) és szolgáltatás(ok) kiválasztása. A termék megvalósíthatósága. 

mintadarab 
gyártási terv 
piac 
fizetések 
árképzés 

• Az alaptőke mértékének meghatározása. A részvények és a tanulói igazolványok kiállítása 



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 - 269 - 

• A vállalat nevének és „logo”-jának kitalálása. 
• A vezérigazgató és az igazgatók megválasztása. 
• Az igazgatók ellátása utasításokkal. 
• Társasági szerződés - Cégbejegyzés 
• Munkavédelem. 
• A részvények eladásának befejezése. Kellékcsomag kézhezvétele. 
• Folyamatos termelés és értékesítés. 
• Felkészülés a karácsonyi vásárra. 
• Karácsonyi vásárok. 
• Az ÁFA-jelentés megküldése és az ÁFA befizetése, valamint a féléves jelentés (mérleg, 

eredmény-kimutatás, forgalmi jelentés) küldése az Alapítványnak. 
• Az üzletmenet áttekintése, az első félév értékelése, az eredmények értékelése. 

Igazgatótanácsi beszámoló jelentés készítése. 
• Karácsony utáni változások a termelésben, illetve - amennyiben szükséges - félévi 

választások - tisztújító közgyűlés. 
• Pályázat a  Tavaszi Nemzetközi Vásáron való részvételre. 
• Helyi húsvéti vásárokra való készülés. 
• Egyéni írásbeli vizsgák  
• Országos Diáktalálkozó és Tavaszi Vásár  
• Az üzletmenet beszüntetése, felkészülés a végelszámolásra. 
• A raktárkészlet kiárusítása, osztalékfizetés. 
• A végleges könyvviteli nyilvántartások elkészítése. 
• Zárszámadó közgyűlés. 
 

Értékelés: 
Nem a vállalati gyűléseken való jelenlétet kell számon kérnünk - ezt tegye meg a csoport, az 

igazgató, a személyzetis (aki természetesen nyilvántartást is vezet a jelenlétről, sőt, a tanácsadók 
jelenlétéről is) - hanem a vállalat munkájában való részvételt kell valamilyen módon figyelembe 
vennünk. 

 
A funkcionáriusok minden negyed végén a vizsgaidőszakokban beszámolnak az addigi 

munkájukról. Ezen a beszámolón részt veszt az összekötő tanár mellett a vezérigazgató és a 
személyzeti igazgató is. 

A harmadik negyedév vizsgaidőszakában a fiatalok beszámoló dolgozatot írnak. Ez a 
dolgozat nem definíciókat, tételeket vagy számadatokat kér számon, hanem azt, hogy a diákok 
aktívan részt vettek-e saját vállalkozásotok munkájában és ezáltal megismerkedtek-e a vállalkozás, 
az üzlet alapjaival. Hangsúlyozzuk: e dolgozattal a részvételt, az üzleti tapasztalatok meglétét 
kívánjuk mérni. E dolgozat lesz a végső értékelés alapja. A vizsga letételét tanúsító oklevél is ezt - 
és csak ezt - igazolja. Másrészt egy közösen kialakított egységes szempontrendszer alapján a 
fiataloknak is értékelniük kell egymást, saját munkájukat. A vizsga és ezen értékelés ismeretében az 
Információs Központ - a programot irányító pedagógus állítja ki az oklevelet és jegyzi be a diákok 
leckekönyvébe a szöveges értékelést. 

 
Év végén a cég tagjai közösen elkészítik az írásbeli záróbeszámolójukat, valamint szóban is 

elmondják, hogy milyen eredményeket sikerült az év során elérniük és milyen tapasztalatokat 
szereztek. 

Másrészt az egy vállalatban dolgozó diákok a vállalat felszámolásával egyidőben értékelik 
egymást, egymás vállalaton belüli teljesítményét, a sikerből vagy a kudarcból való részesedését. 
Ennek a közös személyes értékelésnek a szempontjait és módszerét közösen fogjuk kialakítani a 
vállalatok ügyvezető igazgatóival és személyzeti vezetőivel - ők a „tantárgyfelelősök” is egyben. 
Az írásbeli beszámoló és a személyes értékelés eredménye alapján a csoport az összekötő tanárral 
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együttesen alakítja ki a program év végi osztályzatát és leckekönyvi bejegyzését. Ez csak a 
részvételt igazoló „kiválóan megfelelt”, „megfelelt” vagy „nem felelt meg” bejegyzés lehet. 

Amennyiben valaki nem felelt meg az év során, akkor évismétlés nélkül csak akkor 
folytathatja a tanulmányait, ha ezt nyáron egy cégnél - szakmai gyakorlathoz hasonlóan - pótolja. 

A munka igazi értékelésével a vállalatok folyamatosan szembesülnek. Tevékenységük 
eredményességét a „piac” méri, a vásárokon a vevők igazolják. A különböző központi 
rendezvényeken - az évközi vásárokon, és az év végi zárszámadó eredmény-beszámolón - a 
legeredményesebb vállalkozások jutalmakat kapnak. 

Ha a programhoz sikerül megfelelő anyagi támogatást szereznünk, az év legsikeresebb 
vállalatának képviselőit delegáljuk egy nemzetközi rendezvényre. 
 
Feltételek: 

 
Tanácsadók 
száma: 

1 fő 

Tanárok száma: 1 fő 
Osztályterem: 1/csoport 
Tanulók legalább: 8 fő, legfeljebb: 

14 fő 
 
Minél kisebb a létszám, annál nagyobb az esély arra, hogy a tagok mindegyike találkozik 

vállalatvezetési, alkalmazotti és adminisztratív feladattal is! A 8 főre pedig a funkciók betöltése 
miatt van szükség. 
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VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 
 
 

Célok:  
• Az általános műveltség részét képező üzleti (statisztikai, számviteli, pénzügyi, szervezési, 

marketing, humánerőforrás gazdálkodás, üzleti terv) alapismeretek elsajátítása 
• Vállalkozói szemlélet kialakítása, amelyre a diákoknak szüksége van ahhoz, hogy 

piacképes munkaerővé vagy vállalkozóvá váljanak és alkalmazkodni tudjanak a változó 
körülményekhez. 

• Írásbeli és szóbeli kommunikációs készség fejlesztése. 
 

Előzmény: 
A diákok  tizedik évben, heti egy órában a Young Enterprise programban vesznek részt : 8-12 

diák vállalatot alapít, részvényeket bocsát ki, termel, értékesít és elvégzi a szükséges 
adminisztrációs feladatokat. 

 
Feltételek: 

• A vállalkozási ismeretek tananyag tizedik évben a YE mellett heti egy, tizenegyedik 
évben heti 3 és tizenkettedik évben heti kettő órában kerül feldolgozásra. A tanulók 
létszáma 20-24 fő között van, ami lehetővé teszi a csoportmunkát, a számítógépterem 
használatát, a játékos formában megvalósuló tanulást. A tizedik évfolyamon oktatott YE-
tréning csoportbeosztása lehetőség szerint úgy alakul, hogy 2-3 YE-vállalat diákjai 
kerülnek egy csoportba. 

• A vállalkozási ismeretek tanulása mellett a tizenegyedik évfolyamon a tanulóknak 
lehetősége nyílik, hogy a fakultációs rendszer részeként tanulóirodai foglalkozásokon 
vegyenek részt, amely biztosítja számukra a tantárgy ismereteinek gyakorlatban történő 
alkalmazását. 

 
A tananyag moduljai: 

Megjegyzés: A tananyagban a vállalkozás és a vállalat fogalmakat szinonimaként használjuk. 
Az egyes témáknál a nagyvállalatok mellett a kisvállalatok sajátosságaival is foglalkozunk. 

 
10. évfolyam: 37  óra 
• Tréning a YE-vállalatok alapításához és működtetéséhez (30 óra) 
• Üzleti terv (7 óra) 
 
11. évfolyam: 111 óra 
• Vállalat és környezete (14 óra) 
• Folyamatok, szervezeti felépítés, vezetés (14 óra) 
• Statisztikai alapismeretek (28 óra) 
• Humánerőforrás gazdálkodás (28 óra) 
• Marketing (27 óra) 
 
12 évfolyam: 64 óra 
• Számviteli alapismeretek (28 óra) 
• Vállalati pénzügyek (27 óra) 
• Alapvizsga-előadások (9 óra) 
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Értékelés: 
• A diákok minden témakör lezárásakor nagydolgozatot írnak. Célunk, hogy minden tanuló 

minél több kiselőadást tartson, házi dolgozatot készítsen, természetesen ezek is értékelésre 
kerülnek. Az órák ismétlő részében gyakran van lehetőség bónuszok, jegyek szerzésére, 
amelyek szintén alakítják az osztályzatot. Alkalmanként a csoportmunkákra is kapnak 
jegyet. 

• Ismétlő részében gyakran van lehetőség bónuszok, jegyek szerzésére, amelyek szintén 
alakítják az osztályzatot. Alkalmanként a csoportmunkákra is kapnak jegyet. 
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10. évfolyam 
 

37 óra 
 

Tréning a YE-vállalatok alapításához és működtetéséhez 
 

Követelmények: 
• Legyen tisztában a vállalat céljával, a cégbejegyzés folyamatával. 
• Ismerje a legfontosabb vállalkozási alapfogalmakat, kimutatásokat. 
• Értse a termék tervezésétől az értékesítéséig zajló alapvető tevékenységeket. 
• Legyen tisztában a termék árának, csomagolásának, eladási helyének, reklámjának 

lényegével 
• Ismerje a cég arculatának kialakításával és a vevők kiszolgálásával kapcsolatos alapvető 

szabályokat. 
 

Tartalom: 
• Vállalati formák, jellemzőik 
• A vállalatalapítás menete, a cégbejegyzés hivatalai, felelősség 
• A vállalat működésének tárgyi és személyi feltételei (mit szeretnének a vevők, mire 

vagyunk képesek, kikkel állunk versenyben, engedélyezés, szabályok – állam; bankok) 
• A vállalat külső kapcsolatai (beszerzés, eladás; nyugta, számla használata; a természeti 

környezet 
• A vállalati kapcsolatok formája (szerződések, megállapodások, gentleman-agreement, az 

üzleti etika) 
• A termék előállítása (a gyártás folyamata, minőség-ellenőrzés, munkamegosztás) 
• Árkalkuláció (költségek, versenytársak, ÁFA) 
• Szakismeretek jelentősége, értéke, Munkavédelem 
• Ár, csomagolás, hely, reklám, akciók, arculat, vevők kiszolgálása 
• Feladatok a termelésen túl – a vállalat szervezete (Lehetséges területek – osztályok és 

azok feladatai):  
• A pénzügyi és a számviteli osztály: 

Vállalat vagyona – mérleg 
Vállalat tevékenységének értékelése – eredménykimutatás 
Vagyon és változásainak nyilvántartása: készpénz, anyagok, késztermékek, áruk 
(naplófőkönyv) 
Tervezés – elemzés: Eredményterv, cash-flow; eredmény és költségek elemzése 
Pénzügyek (Pénzügyi problémák – kezelésük (pl. bank); adók fajtái, Mit csinál az 
állam az adókból befolyó pénzzel? 

• Adminisztráció 
• Marketing 
• Humánerőforrás – munkaügy 
• Fejlesztés 
• A vezetők személyisége Milyen a jó vezető? Milyen személyiség vagy te? 
• Viselkedés, elvárások egy vállalattal (a v. képviselőjével, dolgozójával) szemben 

(időtervezés, határidők; 
• felelősség; kommunikáció; üzleti illemtan (bemutatkozás, öltözködés, telefonhasználat)) 
• A vállalat megszüntetésének okai. Lehetőségek 
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A tananyag feldolgozásának módszerei: 
• A tananyag oktatása egész évben a Young Enterprise programra épül. Ennek megfelelően 

segítjük a diákokat a vállalatoknál felmerülő problémák megoldásában és a gyakorlati 
munkához szükséges elméleti ismeretek elsajátításában. A cégalapításnál vendégként egy 
ügyvédet hívunk, aki cégalapítással is foglalkozik. Az Inkubátorházban (BIVÁK-ban) 
dolgozó tanácsadót is meghívjuk, valamint volt YE-s diákok mondják el saját 
tapasztalataikat. 

• A vállalat profiljának kialakításához megismertetjük a diákokkal az Ötletbörze című 
játékunkat, melynek segítségével könnyebben gyűjthetik össze az ötleteiket. 

• A diákok kérdőívet készítenek a lehetséges vevők igényeinek felmérésére. 
• A termék eladásának megkönnyítésére ellátogatunk a BNV-re, és aztán megbeszéljük az 

ott szerzett tapasztalatokat. 
• A viselkedés és az üzleti illemtan elsajátításához kommunikációs játékokat használunk. 
 
 

Üzleti terv 
 

Követelmények: 
• Ismerje az üzleti terv készítésének lehetséges céljait. 
• Ismerje az üzleti terv felépítését, az egyes fejezetek tartalmát. 
 

Tartalom: 
• Piaci rések, üzleti ötletek megtalálásának jelentősége, módszerei 
• Üzleti terv készítésének lehetséges céljai, a különböző céloknak megfelelő üzleti tervek 

közti eltérések 
• Üzleti terv fejezetei 
• Az üzleti terv megvalósításának ellenőrzése 
 

A tananyag feldolgozásának módszerei: 
• A diákok háromfős csoportokban olyan üzleti ötletet találnak ki, amely lakókörzetükben 

megvalósítható, kérdőívet készítenek, majd megtörténik a megkérdezés, illetve a 
kérdőívek feldolgozása. 

• Az Életpálya Alapítvány és a BIVÁK vállalkozói alapján készített kész üzleti terveket 
olvasnak a diákok és ezekből egyet-egyet közösen feldolgozunk. 

• Gazdasági játék: Kacsahajtogatás. 
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11. évfolyam 
 

111 óra 
 

Vállalkozás és környezete 
 

Követelmények: 
• Legyen tisztában a vállalkozás lényegével. 
• Ismerje a vállalkozási típusokat, formákat. 
• Ismerje a vállalkozások alapításának szabályait, lépéseit. 
• Tudja, hogy kik alkotják a vállalkozások környezetét. 
• Értse a vállalkozások és környezetük közötti kölcsönhatásokat. 
• Tudja a legfontosabb adózási alapfogalmakat. 
• Tudjon az adótörvényekről, ismerje a legfontosabb aktuális adószabályokat. 
 

Tartalom: 
• Gazdálkodó szervezetek: vállalkozások és nonprofit szervezetek közötti különbség 
• Vállalkozások fő ismérvei (profitérdekeltség, kockázat, innováció) 
• Kis-, közép-, nagy- és multinacionális vállalatok 
• Vállalkozások ágazati sajátosságai 
• Vállalkozási formák, az egyes formák előnyei, hátrányai 
• Vállalkozások alapításának lépései 
• Franchise rendszerek 
• A vállalkozás környezete: szállítók, vevők, versenytársak és társadalmi, természeti, 

valamint technikai környezet 
• Háztartások: szükségletek, jövedelmek,  hitelek, fogyasztás, megtakarítási, befektetési 

formák 
• A bankok és a vállalkozások kapcsolatai 
• A szabályozó és az adóztató állam 
• Adózási alapfogalmak: adó, adóbevallás, adókedvezmény, adómentesség 
• Személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó, nyereségadó 
 

A tananyag feldolgozásának módszerei: 
• Ebben a modulban megtörténik a YE-tréning tananyagának kibővítése. A tananyag 

fogalmait konkrét vállalatokról, nonprofit szervezetekről szóló cikkek, a BIVÁK-ban 
készült esettanulmányok megismerése segítségével tesszük életszerűvé. A diákoknak 
lehetőségük nyílik beszélgetni BIVÁK-os vállalkozókkal arról, hogy hogyan lettek 
vállalkozók, illetve, hogy mi kell ahhoz, hogy sikeres vállalkozóvá váljanak. A Franchise 
rendszer (pl. McDonald’s) tárgyalásánál külső, megfelelő vállalkozásnál dolgozó 
vendéget hívunk és a rendszer lényegével egy konkrét példán keresztül ismerkedünk meg. 

• Ebben az időszakban megnézünk egy gazdasági témájú bírósági tárgyalást is. 
• A diákok saját háztartásuk bevételeit és kiadásait egy hónapon keresztül nyomon követik 

és ábrázolják ezek megoszlását kördiagram formájában, valamint összegyűjtik a 
különböző megtakarítási és befektetési formákat. 

 
Folyamatok, szervezeti felépítés, 

vezetői feladatok és vezetési stílusok 
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Követelmények: 
• Ismerje a legfontosabb vállalati folyamatokat. 
• Ismerje a lehetséges szervezeti formákat. 
• Legyen tisztában a vállalkozó és a vezetés szerepével, feladataival. 
• Ismerje a főbb vezetési stílusokat. 
 

Tartalom: 
• Reál- és információs folyamatok és kapcsolódásuk 
• Szervezeti formák (funkcionális, divizionális, mátrix) és azok előnyei, hátrányai 
• Menedzser és vállalkozó közti különbségek 
• Vezetői feladatok: stratégia megalkotása, erőforrás allokáció, közvetlen munkatársak 

kiválasztása, beosztottak munkájának értékelése, ösztönzés 
• Autokratikus, demokratikus, valamint feladatra koncentráló, és emberekre koncentráló 

vezetői stílusok 
 

A tananyag feldolgozásának módszerei: 
• A reálfolyamatok bemutatására a SVÁB TEJ-nél  készített filmet  használjuk fel. 
• A szervezeti formák feldolgozásánál újságcikkeket hívunk segítségül. 
• A diákok megismerkednek a PULOVER nevű számítógépes döntési játékkal. 
• Vállalkozó diákok interjúkat készítenek vezetőkkel, a magnó-, illetve videó felvételeket 

közösen dolgozzuk fel. 
 

Statisztikai alapismeretek 
 
Követelmények: 

• Ismerje a legfontosabb statisztikai fogalmakat. 
• Tudja, hogy a statisztikai munka milyen lépésekből áll. 
• Képes legyen statisztikai felmérést készíteni a kérdőív megszerkesztésétől egészen a 

leellenőrzött adatok feldolgozásáig. 
• Képes legyen statisztikai táblákat, diagramokat értelmezni, számítógéppel készíteni 

felhasználva az informatika órán tanultakat. 
• Tudjon számolni alapvető statisztikai mutatókat, tudja értelmezni azokat. 
• Tudja az újságcikkek statisztikai adatait értelmezni. 
 

Tartalom: 
• Statisztikai sokaság, ismérv 
• Statisztikai sorok és táblák 
• A statisztikai munka szakaszai 
• Viszonyszámok 
• Módusz, medián, számtani, harmonikus, kronologikus átlag, - szórás 
• Számított mutatók és diagramok értelmezése, diagramok készítése számítógéppel 
 

A tananyag feldolgozásának módszerei: 
• A tanórák jelentős részét számítógépteremben tartjuk, a diákok a második évben az 

Informatika tantárgy keretében megismert Excel programot használják fel a mutatók 
számításához, diagramok értelmezéséhez, a megfelelő diagramtípus kiválasztásához, 
diagramok készítéséhez. 
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Humánerőforrás gazdálkodás 
 

Követelmények: 
 
• Ismerje a humánerőforrás gazdálkodás feladatait. 
• Tudjon szakmai önéletrajzot készíteni. 
• Ismerje a lehetséges bérezési szisztémákat, a legfontosabb javadalmazási formákat. 
• Ismerje a bérezési alapfogalmakat. 
• Legyen tisztában azzal, hogy a munkaadók és munkavállalók közötti jogviszonyt milyen 

törvények, szerződések szabályozzák. 
• Kezdje el a felkészülést a munkaerőpiacra történő sikeres belépésre. 
 

Tartalom: 
• Az emberi erőforrás jelentősége a vállalkozások életében 
• A humánerőforrás stratégia és az üzleti stratégia kapcsolata 
• A munkaerő-szükséglet meghatározása 
• Vállalaton belüli átcsoportosítás, új dolgozók felvétele 
• Hagyományos és szakmai önéletrajz készítése 
• Munkaszerződés, kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, Munka 

Törvénykönyve 
• Maslow-féle szükséglethierarchia 
• Dolgozók teljesítményének mérése, visszajelzések az alkalmazottak felé 
• Bérrendszerek és más javadalmazási formák 
• Bérkategóriák: bruttó bér, levonások, nettó bér, járulékalap 
• Dolgozók továbbképzésének megszervezése 
• Dolgozók kiléptetése 
 

A tananyag feldolgozásának módszerei: 
• Új dolgozót keresünk egy adott munkakör betöltésére, közösen végiggondoljuk a 

kiválasztás szempontjait, eldöntjük, hogy hol hirdetünk, a diákok elkészítik a hirdetés 
szövegét. Mindenki megírja egy képzelt személy szakmai önéletrajzát, majd 
megbeszéljük. Eljátsszuk a felvételi beszélgetést. 

• A munkaszerződés tanításakor felhasználjuk a Jogtárban lévő mintákat. 
• A következő gazdasági játékokat játszatjuk el a diákokkal: Csokiland, Fegyelmi tárgyalás, 

Hűtőgépgyár. 
• A Munka Törvénykönyvéből - számítógép segítségével – a diákok lehetséges jogi esetekre 

keresik meg a választ. 
 

Marketing 
 

Követelmények: 
• Értse a marketing szemlélet lényegét. 
• Legyen tisztában a piackutatatás szerepével. 
• Legyen képes egyszerűbb piackutatási tevékenység megtervezésére, végrehajtására. 
• Ismerje a marketing-mix elemeit, a köztük lévő összefüggéseket. 
 

Tartalom: 
• Marketing szemlélet és marketing stratégia 
• Elsődleges és másodlagos információk 
• Piackutatási módszerek, kérdőívek készítése, feldolgozása 
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• Piaci szegmentáció, célpiac meghatározása 
• Marketing-mix elemei 
• Termékválaszték, márkanév, csomagolás, termék életgörbe szakaszai, termékszerkezet 

mátrix 
• Árképzés módszerei, árképzés során figyelembe vett tényezők, árengedmények 

árkalkuláció (fedezeti pont számítása) 
• Értékesítési csatornák 
• Reklám szerepe, reklám költségvetésének meghatározása, különböző reklámhordozók 

megismerése, összehasonlítása, reklámok ütemezése 
• Sajtókapcsolatok, PR tevékenység 
• Személyes eladás, direkt mail 
 

A tananyag feldolgozásának módszerei: 
• A reklámok tanításánál videofilmeket használunk, illetve marketing témában járatos 

szakembert hívunk.  
• A tananyagot esettanulmányok feldolgozásával tesszük szemléletesebbé. 
• A diákok összegyűjtik, hogy az egyes TV és rádió csatornáknál, újságoknál  mennyiért 

lehet hirdetni. Figyelik a TV és rádióreklámokat, szórólapokat hoznak. Ezekről 
beszélgetést folytatunk. 

• A diákok maguk is készítenek reklámterveket, ezeket egymással versenyeztetjük. 
• A BIVÁK-os vállalkozó bemutatják a kisvállalkozások marketing sajátosságait. 
• Gazdasági játékok: CHIPS-csomagolás, Pólókészítés, Csokigyár. 
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12. évfolyam 
 

64 óra 
 

Számviteli alapismeretek 
 

Követelmények: 
• Legyen tisztában a számvitel vállalatnál betöltött szerepével. 
• Ismerje a legfontosabb számviteli alapfogalmakat, kimutatásokat. 
• Értse a számvitel alapvető összefüggéseit. 
• Ismerje a számvitellel kapcsolatos foglalkozásokat. 
• Tudjon képet alkotni egy cég vagyoni helyzetéről. 
• Tudjon a Számviteli törvényről, ismerje a számviteli alapelveket. 

 
Tartalom: 

• Számvitel, mint a vállalkozások nyelve, vezetői és pénzügyi számvitel funkciója, 
számvitellel kapcsolatos foglalkozások 

• A vállalkozás vagyona, eszközök, források, és azok csoportosítása 
• Gazdasági események és hatásuk a vállalat vagyonára 
• Mérlegegyezőség elve 
• Napló, főkönyvi számla 
• Bizonylatok, analitikus és szintetikus nyilvántartás 
• Főkönyvi kivonat, leltár, mérleg és kapcsolódásuk 
• Az eredmény és a készpénz kapcsolata: egyszeres és kettős könyvvitel különbsége 
• Eredménykimutatás, eredmények fajtái 
• Cash flow kimutatás és kapcsolata az eredménykimutatással 
• Éves beszámoló, könyvvizsgálat 
• Számlarend, számlatükör, számviteli törvény, számviteli alapelvek 
• Költség, ráfordítás, kiadás közti különbség 
• Költségek csoportosítása (költségnemek, fix, változó költségek, fedezeti pont) 
 

A tananyag feldolgozásának módszerei: 
• A tanévet Profit-játékkal indítjuk, amit a diákok két teljes napon át játszanak. A diákok, 

mint a piac szereplői találkoznak a piac működésének legfontosabb törvényszerűségeivel, 
megismerkednek a mérleg, eredménykimutatás, tervezett eredménykimutatás, cash flow 
tartalmával és képesek lesznek ezek elkészítésére is. A kimutatások segítségével 
megtanulják elemezni a vállalkozás jelenlegi helyzetét és képessé válnak gazdálkodási 
döntések meghozatalára. Megismerik az állandó és a változó költségek fogalmát és ezek 
viszonyát a termelési volumenhez. A játék során megszerzett tapasztalatok jól 
felhasználhatók a modul tananyagának elsajátításához. 

• A tanítás során a gazdasági események vállalati vagyonra gyakorolt hatásait először a 
mérlegre mutatjuk ki,  úgy hogy minden egyes gazdasági eseménynél újabb és újabb 
mérleget készítünk, ezzel megkönnyítjük az eszközök, források és a mérlegegyezőség 
elvének megértését. Használunk továbbá egy táblázatot, amely oszlopait valamennyi 
előforduló eszköz, idegen forrás és a kettő különbségeként előálló saját tőke, sorait pedig 
a gazdasági események alkotják. Ez a táblázat egyrészt jól mutatja, hogy milyen gazdasági 
események hatnak a saját tőkére (tőkekivétel, tőkebefektetés, nyereség, veszteség), 
másrészt később szemléletessé teszi a főkönyvi számlák bevezetését, hiszen minden 
oszlop egy számlának feleltethető meg. 

• A számviteli alapfogalmak elmélyítésére memória játékot használunk. 
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• A költségek csoportosítását pedig a Pitegyártás nevű gazdasági játék segítségével tanítjuk. 
• A vendégelőadók a diákok pályaválasztását segítik a saját szakmájuk bemutatásával. 
• A modul elsajátításánál természetesen dominálnak a feladatmegoldó órák. 
 

Vállalati pénzügyek 
 

Követelmények: 
• Legyen tisztában a vállalati finanszírozás feladataival. 
• Értse a jelenérték fogalmát, jelentőségét. 
• Ismerje a finanszírozás és a befektetés legfontosabb formáit. 
• Értse a pénzforgalom lebonyolításának folyamatát. 
 

Tartalom: 
• Finanszírozási formák (saját tőke, idegen tőke) 
• Folyószámla hitelek 
• Kereskedelmi hitelek, váltók kibocsátása, leszámítolása 
• Rövid , közép- és hosszú lejáratú bankhitelek 
• Hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak (kamat, futamidő, fedezet, jelzálog, sajáterő) 
• Hitelkérelem lépései 
• Bérlet, lízing, faktoring 
• Részvény- és kötvénykibocsátás 
• Befektetési formák (állampapír, kötvény, részvény, befektetési jegy) 
• Befektetések értékelése, diszkontált hozam kiszámítása 
• Pénzforgalom lebonyolítása: átutalás, beszedési megbízás, akkreditív, csekk 
• Pénzforgalom intézményei 
 

A tananyag feldolgozásának módszerei: 
• A tananyag  tanulásának időszakában látogatást teszünk az áru- és értéktőzsdére. 
• Felhasználjuk a Befektetési ismeretek I-III. című videófilmet. 
• Vendégelőadók: brókercég, befektetési alap, befektetési bank vagy biztosító társaságok 

munkatársai 
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KÖZGAZDASÁGTAN 
 

 
Célok: 

• A tantárgy célja a mindennapok szintjén, a hétköznapi gondolkodásban is megjelenő 
vállalkozói attitűd és gazdasági szemlélet megteremtése. Ehhez azonban tisztában kell 
lenni néhány gazdasági jelenség, fogalom, összefüggés jelentésével, 
hatásmechanizmusával. Ezt szolgálja, az általános alapműveltség szerves részét jelentő 
közgazdasági ismeretek tanítása. 

• Az általunk oktatott közgazdaságtan célja, hogy a tanulók ismereteket, benyomásokat, 
élményeket szerezzenek a gazdaság működésének egészéről, amely a mindennapokban 
való eligazodás kiindulópontját képezhetik. A tananyag a közgazdaságtan csaknem 
egészét átfogja, amely segítséget nyújt a gazdaság, mint rendszer egésze működésének 
tanulmányozásához, anélkül, hogy egy bonyolult, túlzottan elméleti síkú megközelítés 
csapdájába esne. 

 
Feltételek: 

• A közgazdaságtan tananyag 11 -12. évfolyamon kerül feldolgozásra heti két – két órában, 
16-24 fővel, de természetesen ki lehet használni a  kisebb csoportokban való 
együttműködés előnyeit is. 

• A közgazdasági szakirányba továbbtanuló diákok ettől eltérő képzési formában vesznek 
részt a 11 és a 12. Évfolyamon, heti négy – négy órában. Itt a törzsanyag alapját a 
középiskolákban szokásos Mikroökonómia és Makroökonómia tankönyvek képezik.  

 
Tartalom: 

A tantárgy első megközelítésben a gazdaság témakörét négy részre osztja fel: az egyén, a 
vállalat, a nemzetgazdaság illetve a nemzetközi gazdaság. A tananyag építkezése összecseng a 
tanulók konkrét, a valós életben megszerzett tapasztalataival, hiszen a kiindulópontba az egyént, 
mint fogyasztót állítja. A következő nagyobb egységben a vállalat, mint a gazdaság egyik jelentős 
szereplője jelenik meg. Majd az állam gazdasági szerepvállalásának bekapcsolásával a vizsgálódás 
középpontjába a nemzetgazdaság kerül, mint a társadalom egészének egyik, de a többivel 
kölcsönhatásban lévő alrendszere. A tananyag lezárásaként egy a világgazdaságra való kitekintés 
következik, amely a gazdasági rendszerek összehasonlítására is módot ad. 

A tananyag feldolgozásának általános módszertana: 
A tananyag feldolgozásának módszertanát jelentős mértékben meghatározza a tankönyv, ezen 

belül is a feldolgozandó leckék felépítése, szerkezete. Az elméleti képzés “rácsodálkozási“ 
funkciójához igazodva általában egy önálló feladattal - újságcikkel, adatsorral, grafikonnal, 
ábrával...stb. -, illetve ehhez kapcsolódó tanulmányozási szempontokkal kezdődik. Ez egyrészt 
lehetővé teszi, hogy felszínre kerüljenek a diákoknak az adott témával kapcsolatos már meglévő 
ismeretei illetve tapasztalatai, másrészt lehetőséget ad, hogy maguktól jöjjenek rá létező 
összefüggésekre, ismerjenek fel törvényszerűségeket. 

Az adott témakörhöz rövid elméleti tananyag, magyarázat tartozik, amely tisztázza a 
témakörrel kapcsolatos fontosabb fogalmakat, jellemzőket, összefüggéseket és kapcsolódó 
kategóriákat; felhasználva mind a bevezető példa alapján megszerzett ismereteket, mind a 
hétköznapi életben bárki által fellelhető példákat, eseteket. Az elméleti rész az adott témakör 
leírását tartalmazza, érthető, hétköznapi formában, de felhasználva és megismertetve a 
közgazdaság-tudományban használatos elnevezéseket, meghatározásokat. 

A tananyag külön kiemeli a szövegben található fontosabb definíciókat, meghatározásokat, 
ezeket szerkezetileg is elkülönülve a többi anyagtól kulcsszavak címszó alatt találjuk. 

Egy-egy fejezethez hozzátartozik az ismeretek összefoglalását, elmélyültebb tanulmányozását 
lehetővé tevő útmutató, amely segíti az adott témakör iránt jobban érdeklődő diák eligazodását a 
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gazdasági szervezetek, információk és szakirodalmak szövevényében, támogatást és kiinduló pontot 
nyújt az önálló kutatómunkához. 

Egy-egy egység végén összefoglaló feladatsor található, amely általában újságcikkek, 
idézetek, vagy egyéb üzleti adatok, illetve a hozzájuk kapcsolódó kérdések, feladatok segítségével 
ad lehetőséget a megtanult ismeretek rendszerezésére, ismétlésére, gyakorlására. 

A tankönyv jellegéből és szerkezetéből adódóan egy-egy lecke egy tüköroldalnyi terjedelmet 
jelent, és általában ez az anyagmennyiség egy tanórai feldolgozásra alkalmas. 

Persze gyakran előfordul az adott anyagrészhez kapcsolódóan kiselőadás, vagy napi 
aktualitás, ezek megbeszélésére mindig kell is, és érdemes is időt fordítani. 

A tananyag elsajátításának fontos elemei kívánnak lenni az aktív tanulási módszerek, amely 
segítségével döntések meghozóiként, az események közvetlen részeseiként szereznek 
tapasztalatokat, benyomásokat. A gazdasági döntési játékok során nemcsak egyénileg, hanem 
csoportban teljesíthető feladatokat kapnak, s nem pusztán szaktantárgyi tapasztalatok szerzését 
teszik lehetővé, hanem fejlesztik a tanulók együttműködési, kommunikációs, döntési  készségét, 
képességét. 

Sor kerül a tanulók részéről egy hosszabb terjedelmű (10-15 oldal) dolgozat megírására a 
tanév folyamán, ami önálló témaválasztáson és kutatómunkán alapul. Így mód nyílik arra, hogy a 
tanulók jártasságot szerezzenek az ilyen típusú feladatok végzésében (gyűjtőmunka, az elméletben 
tanultak és gyakorlatban megfigyeltek szintetizálása, a lényeges és lényegtelen közötti 
különbségtétel, szerkesztési feladatok, stb.). 

 
Értékelés: 

• A tananyag feldolgozásának módszertani ismertetésénél kiderül, hogy a tanulók számos 
formában módot kapnak arra, hogy ismereteikről számot adjanak mind egyéni, mind 
csoportos formában szóban és írásban egyaránt. 

• A hagyományos órai számonkérési formák (órai röp- és nagydolgozatok) mellett nagyon 
fontos szerepet kapnak az önállóan elvégzett kutatómunkák, melynek eredményeit lehet 
szóban és írásban prezentálni. Ezek a feladatok lehetővé teszik, hogy a tanulók saját 
érdeklődési körüknek megfelelő, esetleg más területekhez, tudományágakhoz 
kapcsolódóan kutakodjanak. 
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11. évfolyam 
 

74 óra 
 

Az egyén 
 

Célok: 
• Megmutatni, hogy az egyén gazdasági szerepének meghatározásán keresztül 

válaszolódnak meg a közgazdaságtan alapkérdései (mit, kinek, hogyan termeljünk?), 
tisztázódik, hogy az egyén, mint a gazdaság szereplője, hogyan jelenik meg a családban 
(háztartásban), hogyan és miért lép ki a piacra. Meghatározásra kerülnek a piac, mint a 
gazdaság működésének kulcseleme, illetve a piachoz szorosan kapcsolódó kereslet és 
kínálat fogalmak. 

 
Tartalom: 

• Szűkös erőforrások és korlátlan szükségletek 
• Választás, alternatív költség és az erőforrások elosztása 
• Gazdasági döntések 
• A fogyasztó döntései 
• A kiadások megoszlása 
• Munkamegosztás 
• Az árucsere és a piac 
• Kereslet és kínálat 
• Áralakulás   
• A kereslet rugalmassága  
• Megtakarítás 
• Jövedelem, vagyon és egyenlőtlenség 
 

Követelmények: 
• A diákok saját élethelyzetükből kiindulva képesek legyenek értelmezni az őket körülvevő 

világot, vegyék észre, hogy nap mint nap a gazdaság szereplőiként jelennek meg, 
leginkább mint fogyasztók.  

• Képesek legyenek döntéseikben tetten érni a gazdasági szemléletet, s ezt a tanult 
kategóriákkal, összefüggésekkel leírni, elemezni. 

• Tudják leírni a kereslet és kínálat fogalmának segítségével a piac működését. 
• Értsék, hogy hogyan működik a piac, mint önszabályozó mechanizmus. 
• Ismerjék a háztartások megtakarítási szokásait. 
• Legyenek tájékozottak a megtakarítási formákról, s az ilyen döntések természetéről. 
 

A vállalat 
 

Tartalom: 
A második rész a vállalat témakörét vizsgálja, a vállalati működést meghatározó feltételeket, 

adottságokat (termelési tényezők; a föld, a tőke, a munka), vizsgálja a vállalat céljait, működési 
elvét, típusait, a vállalatot befolyásoló külső feltételrendszert (piac mérete, versenytársak száma, 
gazdasági ereje, a szakszervezetek szerepe...stb.). 

• Termelés és munkamegosztás 
• Gazdasági erőforrások, munka, tőke, föld 
• A munka kereslete és kínálata 
• A bérek meghatározása 
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• Szakszervezetek  
• Kamat és profit 
• Gazdasági járadék 
• Költségek, bevétel és nyereség 
• A termelési tényezők mobilitása  
• Méretgazdaságosság 
• A vállalat céljai, mérete és növekedése, finanszírozása 
• A verseny és a monopólium 
• Tulajdonformák, államosítás és privatizáció 
• Az ágazatok területi elhelyezkedése 
• A termelés társadalmi költségei - externáliák 
 

Követelmények: 
• Készüljenek fel arra, hogy élethelyzetük hamarosan megváltozik, kilépnek a 

munkaerőpiacra vagy vállalkozóvá vállnak. Ez újfajta vállalkozói magatartást tesz 
szükségessé, amelyet már valamelyest megtapasztaltak a Young Enterprise keretében. 

• Ismerjék a gazdasági erőforrások jellemzőit, értsék a termelési tényezők működésének 
sajátosságait. 

• Ismerjék fel, milyen tényezők játszanak szerepet a bérek alakulásában,  s a 
szakszervezetek hogyan képesek befolyásolni a munkavállalók gazdálkodásának feltételeit 
és milyen hatással lehetnek a makrogazdasági folyamatokra. 

• Legyenek képesek értelmezni a vállalati döntéseket a költség, a bevételi és a profit 
kategóriák segítségével. 

• Tudják milyen célok megvalósítására törekszik egy vállalat működése során, s milyen 
eszközöket képes mozgósítani céljainak megvalósítása érdekében. 

• Képesek legyenek elemezni a piaci formákat, ismerjék fel a mellettük és ellenük szóló 
érveket. 
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12. évfolyam 
 

64 óra 
 

A nemzetgazdaság 
 

Tartalom: 
A harmadik rész vizsgálatának tárgya a nemzetgazdaság, a makro szintű közgazdasági 

kategóriák és összefüggések elemzése. Ide tartozik a gazdaság működésével kapcsolatos 
újratermelési kategóriák, a gazdasági növekedés, az életszínvonal, az infláció, a munkanélküliség 
okainak, illetve jelenségeinek elemzése, az állam gazdasági szerepének meghatározása, a különféle 
gazdaságpolitikai irányzatok megismerése. 

• A nemzetgazdasági mérőszámok és a nemzetközi összehasonlítás 
• Az erőforrások mérése 
• Az életszínvonal és mérése 
• A pénzügyi rendszer 
• A hitel 
• A pénzkínálat és a kamatláb 
• Közkiadások és az adók 
• A munkanélküliség következményei és okai 
• Az infláció és annak költségei és okai 
• A gazdasági növekedés és okai 
• Az állam gazdaságpolitikája 
• A monetáris politika 
• Költségvetési politika 
• Kínálatoldali gazdaságpolitika 
• A jövedelem újraelosztása 
  

Követelmények: 
• Legyenek tisztában az állam gazdasági szerepvállalásával. 
• Ismerjék az állami beavatkozás intézményrendszerét, eszközeit, hatásmechanizmusát. 
• Tudják értékelni azokat az intézkedéseket, amelyek saját, illetve családjuk döntéseit is 

befolyásolják. 
• A tömegkommunikáción keresztül hozzájuk áramló információkat értsék, legyenek 

fogékonyak irányukban. 
 

A nemzetközi gazdaság 
 

Tartalom: 
A negyedik és egyben utolsó rész  témája a világgazdaság, a nemzetközi áru- és 

jövedelemmozgások, a különböző szintű nemzetközi integrációk, nemzetközi pénzügyi rendszerek 
létrejötte és működésük elemzése, a különböző gazdasági régiók jellemzői, fejlődési lehetőségeik, 
különös tekintettel az Európai Unióra. 

• A komparatív előnyök tana 
• A protekcionizmus és a szabadkereskedelem 
• Export és import 
• A fizetési mérleg 
• Valuta- és devizaárfolyamok és az  árfolyampolitika 
• A gazdaságpolitikák korlátai 
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• A gazdasági fejlődés 
• Tőkeáramlás  
• Globalizáció – gazdasági régiók kialakulása, fejlődése 
• Az Európai Unió 
• A gazdasági rendszerek összehasonlítása 
• Magyarország helye a világgazdaságban 
 

Követelmények: 
• A diákok lépten-nyomon vásárolnak külföldi termékeket, lépnek kapcsolatba 

multinacionális vállalatbirodalmak tagvállalataival, kell, hogy értsék, hogy ennek milyen 
feltételei vannak a világgazdasági együttműködés vonatkozásában. 

• Legyenek tájékozottak a nemzetközi gazdasági együttműködés lehetséges formáit illetően. 
• Ismerjék a kereskedelempolitikai eszméket, tudják, milyen érvrendszerre épülnek. 
• Legyen képük, véleményük Magyarország integrációs törekvéseiről, lássák annak 

előnyeit, illetve hátrányait. 
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KÖZGAZDASÁGTAN - EMELT SZINT 
 
 

A tagozaton alkalmazott tanterv nem saját fejlesztésű, hanem itt az emelt szintű érettségi 
követelményeihez alkalmazkodó hagyományos közgazdasági szakközépiskolák tananyagát vettük 
át. Ennek nem az az oka, hogy azt sokkal jobbnak vagy használhatóbbnak tartjuk, hanem az, hogy 
jelenleg a közgazdasági felvételi, illetve az OSZTV erre a tananyagra épít.  

Az elméleti közgazdaságtan kialakíthatja a tanulók közgazdasági szemlélet- és 
gondolkodásmódját, megalapozza a későbbiekben sorra kerülő szaktárgyak oktatását, segíti a 
politikai és gazdasági események, folyamatok megértését, szolgálja a tájékozódást és 
tájékozottságot. 

 
Célok: 

• A hagyományos közgazdasági szakközépiskola tananyag és a saját fejlesztésű anyagaink 
ötvözésével egy olyan korszerű, a mindennapok változó gazdasági ismeretanyagát 
megalapozó, biztos elméleti gazdasági alapok megteremtése, amely mindemellett alapul 
szolgálhat a közgazdaságtan felvételikhez és tanulmányi versenyekhez. 

• A hagyományos tananyag kiegészítését nem az elméleti tananyag bővítésével képzeljük 
el, hanem sokkal inkább a napi példák, esettanulmányok, történetek, újságcikkek 
feldolgozásával, a tananyag aktualizálásával, a zárt elméleti rendszernek a valósághoz - és 
így a diákok mindennapjaihoz -  történő közelítésével. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
frontális osztálymunka, tanári előadása mellett fontossá válik a diákok egyéni, illetve 
csoportmunkája, ezáltal egy száraznak és elméletinek vallott tantárgyba becsempészhető 
az általunk fontosnak tartott készség és képességfejlesztő tevékenység.  

 
Tartalom: 

A tantárgy felépítése alkalmazkodik a mikro-, illetve makorökonómia zárt elméleti 
modelljéhez. Az alapfogalmak és egyszerűsítő feltételek tisztázása után a gazdaság működésének 
egy viszonylag egyszerű (ebből adódóan persze pontatlan, nem túl valósághű) modelljén szemlélteti 
a gazdaság működését. A mikroökonómia a gazdaság elemi alkotórészeit, az egyes piaci szereplők 
viselkedéseit és a piaci formák tulajdonságait elemzi, a makorökonómia pedig a gazdaság egészét 
jellemző főbb mozgási folyamatokat értékeli. 

• A makorökonómia részeként tárgyalt nemzetközi gazdaságtan lehetővé teszi, hogy a 
globalizálódó világ és az integrálódó gazdaság kihívásaival, világgazdasági problémákkal 
is megismerkedjenek diákjaink. 

• Mivel a gazdaság minden más tudományterülettel szoros kapcsolatban áll, így igyekszünk 
a puszta anyagi megközelítésen túl, az egyes kérdések történelmi, szociális, kulturális 
vagy környezeti aspektusból történő megközelítését. 

 
Követelmény: 

A gazdasági elmélet ismeretével a tanulók váljanak képessé a napi gazdasági folyamatok 
megértésére, elemzésére, nem pusztán csak gazdasági megközelítésből, hanem az egyes események 
komplex (szociális, kulturális, történelmi) hatásait is felmérve. Ismerjék fel a gazdaságot működtető 
főbb összefüggéseket, tudják azokat függvények, grafikonok vagy számpéldák formájában is 
elemezni. 

 
Értékelés: 

A hagyományos értékelési technikák szabadon ötvözhetőek a tananyag kiegészítéséhez 
kapcsolható más, un. alternatív értékelési lehetőségekkel. 

• Hagyományos értékelési módok 
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Egyes témaegységek végén írott nagydolgozatok, kisebb témaegységeket felölelő 
röpdolgozatok. 
Szóbeli felelet, csoportokban előre kiadott témák alapján rendezett viták. 

• Egyéb lehetőségek 
A napi események, aktualitások feldolgozása az egyéni értékelésre számos 
lehetőséget nyújt. Így elég sok az otthoni gyűjtő, illetve kutatómunka lehetősége, 
amelyet vagy írásos formában a tanárnak leadva, vagy a többi diáknak szóló 
kiselőadás formájában lehet számon kérni és értékelni. 
Fontos értékelési módszernek tartjuk az ún. házi dolgozatot. Ez szintén egyéni 
feladat, amely egy, a diák által tetszőlegesen kiválasztott témakörnek az önálló 
feldolgozását jelenti egy 10-12 oldalas házi dolgozat formájában. 
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11. évfolyam 
 

148 óra 
 

Mikroökonómia 
 
Cél: 

• A tanulók megismertetése az elméleti gazdasági alapfogalmakkal, vizsgálódási 
módszerekkel. 

• Az elméletben megszerzett tudás gyakorlati alkalmazása oly módon, hogy a tanulók 
felismerjék a hétköznapokban megjelenő gazdasági szereplőket (háztartás, vállalat, állam) 
és ezek magatartásának mozgató rugóit, racionalitásuk lényegét. 

 
Tartalom: 

• A közgazdaság tudomány 
• A fogyasztói magatartás és a kereslet 
• A vállalat és a termelői magatartás 
• A vállalat kínálata és a piac jellege 
• A termelési tényezők piaca 
• A vállalatok a nemzetközi piacokon 
• Az állam szerepe a gazdaságban 
 

Követelmény: 
• A megismert módszerek segítségével (modellezés, határelemzés, alternatív hasznosság, 

…) egyaránt képesek legyenek a tanulók  a napi hírek, újságcikkek feldolgozására,  az 
egyszerűbb  gazdasági folyamatok felismerésére, leírására, elemzésére, az egyes 
gazdasági szereplő szintjén. 

• A tanult ismereteiket jól tudják alkalmazni, felvételi szintű számítási és geometriai 
feladatok megoldásában. 



A Közgazdasági  Poli technikum Gimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai  Programja –  3.  kötet  

 - 290 - 

12. évfolyam 
 

128 óra 
 

Makroökonómia 
 
Cél: 

• Annak bemutatása, hogy a nemzetgazdaságban ma is megmutatkozó jerlenségek, 
gazdaságtörténetileg hogyan alakultak ki, hogyan függnek össze a már megismert 
gazdasági szereplők döntéseivel.  

• A modern állam mint gazdasági szereplő milyen gazdaságpolitikai  eszközöket 
alkalmazhat és ezek milyen hatékonysággal működtethetőek. 

 
Tartalom: 

• A makorökonómia alapösszefüggései 
• A makrogazdaság árupiaca - az egyensúlyi jövedelem 
• A makrogazdaság pénzpiaca - a kamatláb alakulása 
• A makrogazdaság egyensúlya 
• A munkapiaci egyensúlytalanság - a munkanélküliség 
• Az infláció és az inflációs folyamatok 
• A gazdaságpolitika elméleti alapjai és gyakorlata 
• A nyitott makrogazdaság alapvető összefüggései 
• A gazdaságpolitika lehetőségei a nyitott makrogazdaságban 

 
Követelmény: 

• A megismert módszerek segítségével (modellezés, határelemzés, alternatív hasznosság, 
…) egyaránt képesek legyenek a tanulók  a napi hírek, újságcikkek feldolgozására,  az 
egyszerűbb  gazdasági folyamatok felismerésére, leírására, elemzésére, nemzetgazdasági 
és nemzetközi szinten. 

• A tanult ismereteiket jól tudják alkalmazni, felvételi szintű számítási és geometriai 
feladatok megoldásában. 
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Választható foglalkozások 
 

FAKULTÁCIÓK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANTÁRGYAKBÓL 
 

Biológia, kémia és fizika fakultációk 
 

Óraszámok: 
11. évfolyam: heti 4 óra; összesen: 148 óra 
12. évfolyam: heti 4 óra; összesen: 128 óra 
 
A biológia, kémia és fizika fakultáció a közép-, illetve emelt szintű érettségire készít fel – a 

csoport többségének igényéhez mérten. (Akik az emelt szintű érettségi mellett döntenek, plusz 
feladatokat is kapnak.) Természetesen azok is megtalálják számításaikat, akik biológiából, kémiából 
vagy fizikából nem óhajtanak érettségizni, hanem csak mélyebben érdeklődnek a 
természettudományos tantárgyak iránt. 

A fakultáción jóval több a tényanyag, mint természetismeret órán, és a mélyebb összefüggések 
feltárására is törekszünk. 

Fontos cél, hogy a kimeneti követelményeknek (érettségi) a fakultáción résztvevő diákok 
megfeleljenek, így rengeteg tesztet, szöveges és problémamegoldó feladatot végzünk, miközben az 
érettségi szóbeli részére is készülünk. A kísérletek és boncolások színesebbé teszik az órákat, és a 
megértést is segítik. 

E fakultációkat csak azoknak ajánljuk, akik valóban elkötelezettek választott tantárgyuk iránt, 
hisz a rengeteg tanulnivalót csak erős motivációs háttérrel lehet elsajátítani. 

 
Tartalom: 
A biológia, kémia illetve fizika fakultációk tananyaga a közép, illetve az emelt szintű érettségi 

követelményekhezhez igazodik. Azok a témakörök élveznek elsőbbséget, amelyeket a 
természetismeret tantárgy keretében nem vagy nem eléggé mélyen tárgyaltunk. A csoport 
igényeivel összhangban adott esetben mélyebben, nagyobb időkeretben foglalkozunk egy-egy 
tárgykörrel. 

A részletes tartalmak a Politechnikum hálózatán a „P” könyvtárban olvashatók: 
Biológia: P:\Termism Fakultaciok\Biologia 
Kémia: P:\Termism Fakultaciok\Kemia 
Fizika: P:\Termism Fakultaciok\Fizika 
 

 
Értékelés: 
Az értékelés legfontosabb elemét a dolgozatok és szóbeli beszámolók jegyei képezik, de az órai 

munka (pl. a gyakorlati munkák: boncolás, kísérletezés végrehajtása és azok jegyzőkönyvei), a 
kiselőadás és egyéb projektmunka is szerepet játszik. 

A félévi és év végi jegyet a dolgozatok és a szóbeli feleletek átlaga határozza meg. Az 
osztályzatot legfeljebb egy jeggyel befolyásolhatja (emelheti vagy akár ronthatja) az egyéb 
feladatok megoldásában nyújtott teljesítmény. 
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MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET FAKULTÁCIÓ 
 
Óraszámok: 11. évfolyam: heti 2 óra; összesen: 74 óra 

A mozgóképkultúra és médiaismeret fakultáció heti két órában elsősorban a tanulók 
mozgóképi (film, televízió) szövegértés képességének fejlesztését, az önálló és kritikus attitűd 
kialakítását és a média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását szolgálja. E tárgy 
választható érettségi tantárgy lehet, ha a tanuló két éven keresztül heti két órában tanulja, és 
legalább két év végi osztályzata van. 

Az értékelés a dolgozatok, az órai és az órán kívüli csoportos és egyéni feladatok, valamint 
önkéntesen vállalt feladatok (pl. kiselőadások) alapján történik. 
 
Témakörök: 
Mozgóképnyelv 

• A mozgókép, a film sajátos kifejezőeszközei: a látvány mozgóképi megszervezésének 
alapjai, a montázs, a mozgóképi mű elbeszélő szerkezete 

 
A mozgóképi szövegek rendszerezése 

• Tömegfilm és szerzői film 
A tömegfilm néhány jellemző műfaja (pl. burleszk, western, thriller) 
A szerzői film néhány stíluskorszaka és jellegzetes alkotása 

• A magyar filmtörténet néhány jelentős alkotása 
 

Jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok 
• A sztár szerepe a tömegkultúrában (filmsztár és médiasztár, sztárgyártás) 
• A szappanopera 
• A reklám és a klip 
• Hírműsorok, híradó 
• Tévéshow, „valóság-show” 

 
A média társadalmi szerepe 

• A tömegkommunikáció működése, jellegzetességei 
• A tömegkommunikáció hatásmechanizmusa 
• A médiaszövegek közönsége, célcsoportok 
 
A tanórákon a fenti témakörökhöz kapcsolódó műveket, műsorokat, ill. a kötött időkeret miatt 

többnyire azok részleteit tekintjük meg és dolgozzuk fel. A tananyag alakulhat a csoport 
érdeklődése függvényében, valamint időt szakítunk aktuális médiaesemények (pl.: új médiumok 
indulása, egy társadalmi, közéleti esemény megjelenése a médiában stb.) tanulmányozására, 
értelmezésére. 
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MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET FAKULTÁCIÓ 
 
Óraszámok: 12. évfolyam: heti 2 óra; összesen: 64 óra 

A mozgóképkultúra és médiaismeret fakultáció heti két órában az előző évben megszerzett 
ismeretekre építve a tanulók magasabb szintű mozgóképi (film, televízió) szövegértés képességének 
továbbfejlesztését, a médiaszövegekkel szembeni önálló és kritikus attitűd megerősítését szolgálja, 
valamint az érettségire való felkészítést. A tárgy választható érettségi tantárgy, ha a tanuló két éven 
keresztül heti két órában tanulta, és legalább két év végi osztályzata van. 

Az értékelés a dolgozatok, az órai és az órán kívüli csoportos és egyéni feladatok, valamint 
önkéntesen vállalt feladatok (pl. kiselőadások) alapján történik. A tárgyból érettségiző diákok 
esetében a projektmunka részfeladatainak teljesítése (vázlatok leadása, konzultáció) is befolyásolja 
az osztályzatot. 
 
Témakörök: 
Filmtörténet 

• A filmtörténet szempontjából kiemelkedő stílusirányzatok és alkotók műveinek 
megismerése (elsősorban az érettségi követelményeknek megfelelően).  

A mozgóképi szövegek rendszerezése 
• Tömegfilm és szerzői film 
• A valósághoz való viszony (dokumentum- és játékfilm, Budapesti iskola) 

Jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok 
• A sztár szerepe a tömegkultúrában (filmsztár és médiasztár, sztárgyártás a bulvársajtóban) 
• Filmsorozatok, médiavírus 
• A klip 
• Tévéshow, „valóság-show” 

A média társadalmi szerepe 
• A média intézményrendszere 
• Médiatörvény 
• Közszolgálati és kereskedelmi média 
• A média közönsége, célcsoportok 

A média hatása 
• A média hatásával foglalkozó legfontosabb elméletek 
• Médiaerőszak és morális pánik 
• Médiareprezentáció 
 
A tanórákon a fenti témakörökhöz kapcsolódó műveket, műsorokat, ill. a kötött időkeret miatt 

többnyire azok részleteit tekintjük meg és dolgozzuk fel. A tanév során időt szakítunk aktuális 
médiaesemények (pl.: új médiumok indulása, egy társadalmi, közéleti esemény megjelenése a 
médiában stb.) tanulmányozására, értelmezésére is. 
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UTAZÁS & TURIZMUS FAKULTÁCIÓ 
 
Óraszámok: 11. évfolyam: heti 4óra; összesen: 148 óra 
Óraszámok: 12. évfolyam: heti 4óra; összesen: 128 óra 
 
Az Utazás & Turizmus programban több mint tíz ország vesz részt, a program szövetségi 

formában működik a világon. Célja, hogy az utazással kapcsolatos tudnivalókat mindenki 
elsajátítsa, hiszen hovatovább mindenki turistává válhat. A program ezeket az ismereteket nem a 
hagyományos tanítási formában adja át a diákoknak, hanem új szemlélettel, önállóan, aktív 
közreműködéssel ismerteti meg őket az utazással, az utazási szakmával. Magyarországon 50-55 
iskola vesz részt ebben, és 1995 óta lehet érettségit tenni a tárgyból (ötödik vizsgatárgyként). 

A tanítás heti 4 órában zajlik úgy, hogy a két iskolai óra mellett bizonyos időközönként, havonta 
legalább két alkalommal ellátogatnak a diákok a szakma különböző területeire: idegenforgalmi 
kiállításokra (MISZSZ, Utazás Kiállítás), utazási irodákba, különböző kategóriájú szállodákba 
(Hotel Kempinski, Hotel Páva), turisztikai információs irodákba (Tourinform), éttermekbe, 
kávéházakba (Vista Kávéház), bankokba (Nemzeti Bank) repülőtérre, skanzenbe, de tehetnek 
kirándulásokat természetvédelmi területekre, botanikus kertbe, barlangokba, kongresszus- és 
rendezvényszervező cégekhez (BKK), városnéző körutak szervezőihez (City Tour) stb. Ezek a 
kirándulások többnyire a délutáni órákra esnek. A részvétel kötelező. 

A tanítás modulrendszerben történik, a könyvet a tanulók kölcsönkapják az Alapítványtól, haza 
nem is kell vinni. 

A diákok minden modulban két nagydolgozatot írnak. Emellett minden modulban értékeljük a 
házi feladatokat, kiselőadásokat, a kisebb idegenvezetést, a szervezést és az órai páros vagy 
kiscsoportos munkát. Az érettségi lehetősége miatt a diákok e tárgyból osztályzatot kapnak. 

 
A tantárgy moduljai: 

• Az utazási döntés, a vonzerők és a szervezett utak 
• Szálláshelyek, vendéglátás, közlekedés 
• Az idegenforgalom gazdaságban betöltött szerepe, a turizmus sajátosságai, 

készpénzkímélés, adminisztráció a turizmusban 
 
Ahhoz, hogy érettségi tárgyként a 12. évfolyamon választható legyen a fakultáció, a következő 

feltételeknek kell eleget tenni: 
• A mulasztott órák száma nem haladja meg az összes óraszám 10%-át. 
• A tanuló az év során legalább 60 óra terepgyakorlaton vesz rész. A terepgyakorlat célja, 

hogy a tanulók a turisztikai iparágban vagy azzal kapcsolatban lévő munkahelyen, 
tevékenységben tapasztalatot szerezzenek. 

• A 12. évfolyamon egy választott témából egy legalább 10 oldal terjedelmű 
szakdolgozatot kell írni. 

 
A tantárgy moduljai: 

• Az utazási döntés, a vonzerők és a szervezett utak 
• Szálláshelyek, vendéglátás, közlekedés 
• Az idegenforgalom gazdaságban betöltött szerepe, a turizmus sajátosságai, 

készpénzkímélés, adminisztráció a turizmusban 
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MŰVÉSZETTÖRTÉNET FAKULTÁCIÓ 
 

Óraszámok: 11. évfolyam: heti 2 óra; összesen: 74 óra 
 

A fakultáció célja, hogy az érdeklődő tanulóknak lehetőséget nyújtson a képzőművészet, 
építészet alaposabb megismerésére. A tananyag lefedi a középszintű érettségi követelményeit, így 
többek között erre is felkészít. A különböző művészeti korszakokat időrendben vesszük, de az 
ehhez kapcsolódó művészeti technikákkal is megismerkedünk műhelymunka keretében. 

 
Tematika: 
Minden korszakban az építészet, szobrászat, festészet és az iparművészet tárgykörével 

foglalkozunk: a legjelentősebb külföldi és hazai alkotókkal, alkotásaikkal. 
Őskor 
Ókor: 

• Egyiptom 
• Mezopotámia 
• Kréta, Mükéné 
• Görög művészet 
• Etruszk és Római művészet 

Európán kívüli művészet: 
• Kína 
• India 
• Japán 
• Prekolumbián művészet 

Középkor: 
• Honfoglalás kori művészet 
• Ókeresztény művészet 
• Bizánc művészet 
• Román kor művészete 
• Gótika 

 
Értékelés: 
A diákok minden negyedévben minimum három jegyet szereznek. Legalább egy nagydolgozatot 

írnak, amely egész órás teszt vagy rövid kifejtendő jellegű feladatsor, illetve hosszabb műelemzés is 
lehet. A második jegy egy szabadon választott – a művészettörténethez kapcsolódó – téma szóbeli 
előadása néhány percben. Ez otthoni felkészülést igényel. A harmadik jegy az órai munka, a 
füzetvezetés és a röpdolgozatokra adott osztályzatok átlagából tevődik össze. 
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MŰVÉSZETTÖRTÉNET FAKULTÁCIÓ 
 
Óraszámok: 12. évfolyam: heti 2 óra; összesen: 64 óra 

 
A fakultáció célja, hogy az érdeklődő tanulóknak lehetőséget nyújtson a képzőművészet, 

építészet alaposabb megismerésére. A tananyag lefedi a középszintű érettségi követelményeit, így 
többek között erre is felkészít. A különböző művészeti korszakokat időrendben vesszük, de az 
ehhez kapcsolódó művészeti technikákkal is megismerkedünk műhelymunka keretében. 

 
Tematika: 
Minden korszakban az építészet, szobrászat, festészet és az iparművészet tárgykörével 

foglalkozunk. A legjelentősebb külföldi és hazai alkotókkal és alkotásaikkal ismerkedünk meg. 
 
Témakörök:  
• Barokk 
• Klasszicizmus 
• Romantika 
• Realizmus 
• Impresszionizmus és posztimpresszionizmus 
• Szecesszió 
• Avantgárd irányzatok 
• A II. világháború utáni irányzatok 
• Művészeti technikák 
 
Értékelés: 
A diákok minden negyedévben minimum három jegyet szereznek. Legalább egy nagydolgozatot 

írnak, amely egész órás teszt vagy rövid kifejtendő jellegű feladatsor, illetve hosszabb műelemzés is 
lehet. A második jegy egy szabadon választott – a művészettörténethez kapcsolódó – téma szóbeli 
előadása néhány percben. Ez otthoni felkészülést igényel. A harmadik jegy az órai munka, a 
füzetvezetés és a röpdolgozatokra adott osztályzatok átlagából tevődik össze. 
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MULTIKULTÚRA 
 
Óraszámok: 11. évfolyam: heti 2 óra; összesen: 74 óra 
Óraszámok: 12. évfolyam: heti 2 óra; összesen: 64 óra 
 
A fakultáció a jelenkor társadalmi kérdéseivel, konfliktusaival, a társadalmi együttélés lehetséges 

és problematikus összetevőivel foglalkozik. A tematika számos tudományterület: szociológia, 
politológia, jogtudomány, szociálpszichológia, kulturális antropológia stb. elemeit ötvözi. 

A fakultáción tanultak, illetve a foglalkozáson folyó tevékenységek számos ponton kapcsolódnak 
az alapórán szerzett (történelmi) ismeretekhez. Egyrészt bővítik, kiterjesztik azok körét, másrészt 
lehetőséget nyújtanak a társadalmi folyamatok, jelenségek mindennapi életben tapasztalható 
megnyilvánulásának tanulmányozására. 

A „Multikultúra” fakultáció két tanévet ölel fel. Belső szerkezete több, egymáshoz lazán 
kapcsolódó modulból áll. Ezért a két egyéves periódus külön-külön is választható egyéves 
fakultációként. (Ez azt jelenti, hogy a fakultációt lehet folytatni, de nem kötelező. Sőt, feltételezhető, 
hogy a következő tanévtől új jelentkezők csatlakoznak a csoporthoz.) 

A kétéves kurzus segítségével a diákok felkészülhetnek a „Társadalomismeret” tárgy 
középszintű érettségi vizsgájára. A központilag meghatározott „Társadalomismeret” tárgy a 
„választható” érettségi vizsgatárgyak között szerepel. 

 
Témakörök: 

A kultúra és civilizáció fogalma - kultúrák keveredése; ősi kultúrák továbbélése napjainkban; - 
ősi hagyományok és divat (zene, öltözködés stb.) - tömegkultúra, a reklámok; a fogyasztói 
társadalom; 

- ÉN és a TÖBBIEK; - a „nyitott” társadalom; szabadság és emberi jogok; gyermekjogok, 
diákjogok - jogállam, jogvédelem - az ombudsman. 

Kirekesztés a XX. században: rasszizmus, fajelmélet, antiszemitizmus. Fasiszta és náci 
ideológiák - a Harmadik Birodalom új rendje - holocaust, kitelepítés, deportálás - szemlélők és 
mentők – „helyzetek” és emberek: a szociálpszichológia - Milgram és Zimbardo kísérletei.  

Alkotmányosság és állampolgári státusz a többség - kisebbség; állam - a magyarországi nemzeti 
és etnikai kisebbségek; a kisebbségi törvény; a roma népesség: romungrók, oláh cigányok, beások - 
a magyarországi zsidóság - az európai normák; az Európai Unió emberi jogi és kisebbségvédelmi 
gyakorlata 

Eltérő képességű emberek. A társadalmi integráció esélye. 
A menekültkérdés Magyarországon; - a menekültekkel kapcsolatos nemzetközi, illetve magyar 

joggyakorlat. 
A hátrányos helyzet esetei a mai Magyarországon. 

Természeti és társadalmi környezet; a fenntartható fejlődés elve. A környezettudatos 
magatartás. 

 
A feldolgozás a „Multikultúra” és a „Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal” c. 

kiadványok, továbbá a tematikához kapcsolódó játékfilmek, dokumentumfilmek, újságcikkek, 
egyéb oktatási segédanyagok segítségével történik. A tananyag a csoport érdeklődésének, 
kutatásainak és tájékozottságának függvényében (is) alakul. 

 
 

Értékelési rendszer: 
Negyedévenként egy-egy összefoglaló dolgozatot íratunk, melyet 1-től 5-ig osztályozunk. 
Az értékelés másik eleme a fakultációval kapcsolatos gyakorlati munkára épül. Alapja az órai 

megbeszéléseken, elemzésekben való közreműködés, valamint külső alkotó és kutató munka: 
esszék, riportok készítése, újságcikkek feldolgozása, stb. A félévi és év végi eredményt a sokféle 
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órai tevékenységben való részvétel, a kötelezően kiadott vagy önkéntesen vállalt kutatási 
feladatokra szerzett pluszok és kisjegyek összegzése; továbbá a füzetvezetés igényessége is 
befolyásolja. 

Órai munka hiányában a fakultáción való részvétel értelme megkérdőjeleződik. Ebben az esetben 
a szaktanár a tantárgyfelelőssel konzultálva szerződéskötést kezdeményez. 
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MŰELEMZÉS FAKULTÁCIÓ 
 
Óraszámok: 11. évfolyam: heti 2 óra; összesen: 74 óra 
A fakultáció célja, hogy az érdeklődők számára lehetőséget teremtsen az irodalmi, képzőművészeti 
alkotások elmélyültebb megismerésére, a kronologikus tárgyalásmódtól elszakadva egyes – a 
tananyag rendjébe esetleg nem illeszkedő - szerzők egy-egy művével való találkozásra, és ezek 
segítségével az elemzési-értelmezési készség fejlesztésére. 
 
Tematika: a műnemek közül az epikus műfajok tárgyalása lesz a hangsúlyosabb, a 19. század 
közepétől napjaink irodalmáig fogunk a művek közül válogatni. Az egyes művek listáját és a 
haladási ütemet órán fogom ismertetni. 
 
Az értékelés során az órai aktív részvétel mellett elemzésvázlatokat, elemzéseket fogok értékelni, az 
év során egy-egy lírai, epikus és drámai művet kell elemezni, és el kell készíteni egy összehasonlító 
verselemzést is (tehát negyedévenként egy írásbeli dolgozatot kell készíteni). 
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EZ VOLT A XX. SZÁZAD 
 
Óraszámok: 12. évfolyam: heti 2 óra; összesen: 64 óra 
 
Jelenkorunk egyrészt az ún. globális civilizáció korszaka, másrészt - különösen Kelet-Közép-

Európában - a nagy politikai-társadalmi átrendeződéseké. A mindennapjainkat befolyásoló 
közvetlen közeli események azonban - technikai okok miatt - kevéssé jelenhetnek meg a „hivatalos” 
tananyagban, jóllehet dokumentumok és napi forrásanyag bőségesen akad. 

Az alábbi felsorolás a folyamatosan gyarapodó kínálat néhány alaposan dokumentált pontját 
veszi számba. A fakultáció konkrét munkamenetének kialakításában a problémacentrikus 
megközelítés a legfontosabb szempont. A témaválasztás összeállítását az is befolyásolta, hogy a 
fakultáció résztvevői segítséget kapjanak az érettségi felkészüléshez. 

A film és a társadalom - Az első nagy háború - Új világok ígérete: a náci Németország és a 
sztálini Szovjetunió - A film mint propagandaeszköz - Manipuláció és kényszer - A II. világháború - 
Izrael állam megalakulása és a palesztin kérdés - A gyarmati világ felbomlása - A kínai modell - Az 
amerikai mítosz - A szocialista világrendszer fénykora és hanyatlása - A hatvanas évek lázadása - 
Jugoszlávia felbomlása - A világ a XXI. század küszöbén... 

A feldolgozás a témához kapcsolódó játékfilmek és dokumentumfilmek segítségével történik. A 
tananyag a csoport érdeklődésének, kutatásainak és tájékozottságának függvényében (is) alakul. 

 
Értékelési rendszer: 

Az értékelés a fakultációval kapcsolatos gyakorlati munkára épül. Alapja az órai 
megbeszéléseken, elemzésekben való közreműködés; a filmekhez kapcsolódó, a tanórán egyénileg, 
párban vagy csoportban kidolgozott kutatólapok színvonala, valamint önkéntesen vállalható külső 
alkotó- és kutatómunka: újságcikkek feldolgozása, bibliográfia összeállítása, könyvismertetés, 
kiselőadás stb. 
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SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA FAKULTÁCIÓ 
 
Óraszámok: 11. évfolyam: heti 2 óra; összesen: 74 óra 

 
A fakultáció célja, hogy megismerkedj a számítógépes reklámgrafika, és a kiadványszerkesztés 

egyes elemeivel. A fakultációs órákon megtanulod a Corel és az Adobe egyes 
kiadványszerkesztőinek használatát. 

 
Tematika: 
A multimédia alapjai 

• Alapfogalmak 
• Statikus médiumok: szöveg, képek, ábrák 
• Folyamatos médiumok: hang, mozgóképek, animációk 

Grafika 
• Képformátumok és tulajdonságaik 
• Képbevitel, képmanipuláció 
• A számítógépes grafika alapjai 
• A vektorgrafika és a bittérképes grafika különbségei, összehasonlítása (példák). 

Corel Draw 
• Ismerkedés a vektorgrafikus programok alapvető működésével 
• A Corel Draw fontosabb elemei, lehetőségei 
• Plakátok, szórólapok, névjegykártyák készítése a program segítségével 
• Nyomtatás a Corel Draw-ból 

Photoshop 
• A bittérképes programok működése 
• Képek feldolgozása Photoshop segítségével 
• Képek importálása, exportálása 
• Animált gif 
• A filterek használata 
• Szkennelés 
• Nyomtatás a Photoshopból 

Kiadványszerkesztés 
• Ismerkedés az Adobe InDesign szoftverrel 
• Kisebb kiadványok szerkesztése (újság, könyv, házi dolgozat) 
• Nyomdatechnikai alapismeretek 
• Reklámok 
• Nyomtatás az InDesignből 

Honlap készítés alapjai 
• Ismerkedés a Dreamweaver programmal 
• Szövegek, képek táblázatok beszúrása 
• Link 
• Publikálás 

Értékelés: 
Az értékelés alapját a tanév során elkészített termékek, multimédia anyagok és az órákon végzett 

munka képezik. Minden diák két munkát készít el egy negyedévben. A beadási határidőket a tanár a 
negyedév elején ismerteti. 
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TANULÓIRODA FAKULTÁCIÓ 
 
Óraszámok: 11. évfolyam: heti 2 óra; összesen: 74 óra 

 
Célok: 

A munkaerőpiacon azok a szakemberek számíthatnak sikerre, akik sokoldalúak, akik a 
gazdálkodás területén széles gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkeznek. 

Napjainkban túlnyomórészt a kis- illetve közepes vállalkozások jelenléte jellemző a 
gazdaságban, így természetes, hogy a munkaadók a rugalmas, önállóan dolgozni és dönteni tudó, 
több terület munkáját is átlátni s akár ellátni is képes munkatársakat keresnek. 

A tanulóirodai oktatás célja tehát egyrészt az, hogy megpróbáljunk betekintést nyújtani az 
üzleti élet minél több területébe oly módon, hogy a diákok egy a valóságos vállalatokkal 
megegyező, de csupán szimulált cégben lássanak el különböző munkafolyamatokat, oldjanak meg 
különböző problémákat. Fontos, hogy megismerjék a modern irodatechnikai eszközöket, készség 
szinten tudják elsajátítani ezek használatát, mégpedig nem egy órai feladat keretei között, hanem 
valós munkafolyamat részeként.  

Célként tűztük ki azt is, hogy megtanulják az üzleti etikett és protokoll szabályait, 
megismerkedjenek az üzleti levelezés sajátosságaival, továbbá fejleszteni szeretnénk a 
kommunikációs készségüket mind írásban, mind pedig szóban.  

Szeretnénk, ha az informatika órákon megtanult ismereteiket (szövegszerkesztés, adatbázis-
kezelés, táblázatkezelés, e-mail) biztonsággal tudnák használni a gyakorlati életben, hiszen 
napjainkban ez elengedhetetlen feltétel, bárhová is kerülnek a középiskolai tanulmányaik után. 

Az egymással való együttműködési készség fejlesztésének is nagyon jó terepe a taniroda, 
mivel ugyanazon a területen egyszerre több diák is tevékenykedik, s a feladatokat közösen kell 
elvégezniük, a döntéseket közösen kell meghozniuk. 

Fontosnak tartottuk, hogy a munkahely, ahol dolgoznak egy valóságos iroda képét mutassa, s 
ne egy tanterem legyen. Ezzel is erősíteni kívánjuk bennük azt a tudatot, hogy ez tényleg egy 
munkahely, itt dolgozniuk kell s nem lehetnek passzív  résztvevői az órának, mindezeken túl meg 
kell tanulniuk a munkahelyi viselkedés  szabályait is. 

A tanulóiroda színtere mindazon gyakorlati tudnivalók alkalmazásának, amelyeket a diákok a 
vállalkozási ismeretek tantárgy keretében megtanulnak. 

Fentiek alapján alkalmasnak találjuk az általános képzés időszakában bevezetni (11-12. 
évfolyamon), de nagyon fontos, mondhatnánk elengedhetetlen a szakképzés ideje alatt (13-14. 
évfolyam) s bármelyik gazdasági szakma tananyagához jól hozzáilleszthető. 

 
Felépítés 

A tanulóiroda, mint tantárgy nagyon eltérő az oktatás menetét, kereteit s módszereit tekintve a 
többi tantárgytól. 

A diákok itt, mint egy valóságos vállalatnál tevékenykednek, dolgoznak, s persze a munka 
közben aktívan sajátítják el, illetve gyakorolják be mindazokat az ismereteket, amelyekre a 
későbbiekben az üzleti életben elhelyezkedve szükségük lehet. 

A tanulóirodában iskolánkban egy kereskedelmi vállalat modellezése valósul meg. A vállalat 
szervezete a következő osztályokra, részlegekre tagolható: 

• vezérigazgató 
• titkárság 
• humánerőforrás gazdálkodás 
• kereskedelmi osztály 
• marketing osztály 
• számviteli osztály 
• A fentieken kívül egy vagy két diák szimulálja a vállalkozás külső kapcsolatait 
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Ez a vállalat mindössze annyiban tér el a gazdaság tényleges szereplőitől, hogy a 
kereskedelem egy szimulált piacon zajlik, így valóságos áru- és pénzmozgás nem történik, csupán 
papíron, bizonylatokon, illetve a számítógépes nyilvántartásokban van jelen, tehát adminisztratív 
úton valósul meg a folyamat. 

 
Időkeretek 

A Közgazdasági Politechnikumban a tanulóiroda egy éven keresztül heti két egymást követő 
órában, - azaz folyamatosan- működik a 11. és 12. évfolyamon fakultációs jelleggel. 

A diákok a a fenti osztályokon dolgoznak, úgynevezett rotációs rendszerben. Egy-egy osztály 
munkájával egy negyedéven át ismerkednek meg, s aztán munkahelyet változtatnak. Így persze nem 
kerül mindenki mindenhová, de célunk az, hogy legalább három, egészen különböző területet 
alaposabban megismerjenek. 

Annak megvalósíthatósága, hogy mindenki minden terület munkájában részt vehessen nem 
tűnt számunkra reálisnak, mivel az eredeti elképzelés szerinti havonkénti munkahelyváltás nagyon 
rövid idő volt az adott részlegen történő folyamatok elsajátításához. 

 
Előzmények 

A tényleges és folyamatos munkavégzést a tanév elején egy egyhónapos előképzési szakasz 
előzi meg. A diákok általános betekintést kapnak a vállalat információs osztályain folyó munkákról, 
és a köztük lévő kapcsolatokról. Nagyon hasznos rávilágítani, hogy az egyes osztályok munkája 
hogyan épül egymásra, kinek milyen információkat kell nyújtania, illetve kapnia a folyamatos 
munkamenet biztosítása érdekében, s ha valaki valamiben hibázik, annak milyen következményei 
lehetnek a többi osztály munkájára nézve. 

Bemutatjuk az adott osztályokon vezetendő nyilvántartásokat és a kitöltendő bizonylatokat is. 
 

Feltételek 
• A csoportlétszám a fenti feladatkörök ellátásához minimum 8 fő, de legfeljebb 20 fő. 
• Az osztályokon optimális esetben 2-2 tanuló dolgozik. 
• A tanulók munkáját – megfelelő létszám esetén - két tanár irányítja, akik felsőfokú 

közgazdasági képesítéssel rendelkeznek. Optimális esetben az egyik oktató nagyobb 
szakmai gyakorlattal rendelkezik a számvitel,  a munkaügy s a kereskedelem területén, 
esetleg ő tanítja a csoportnak a vállalkozási ismeretek tantárgyat, a másik oktató viszont 
járatosabb a számítástechnika alkalmazásában. Így a feladatokat sokkal kedvezőbben 
tudják felosztani egymás között, s a munka menete, a segítségnyújtás gördülékenyebben 
valósítható meg. 

• Mindkét tanárnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a környezeti változásokat 
(jogszabályok, partnerek stb.) és folyamatosan biztosítania kell a működés feltételeit. 
(eszközök megléte, működőképessége, levelek továbbítása stb.)  

• Figyelemmel kell lenniük a tanulók egyéni fejlődésére az adott szakmai területen, s 
szükség esetén kezdeményezniük kell a munkahely-változtatást. 

• A modern technikai háttér megléte elengedhetetlen feltétele a jó működésnek. Ehhez 
megfelelő számú számítógép (osztályonként legalább 1 db), valamint nyomtató, 
fénymásoló gép, telefax és telefonok szükségesek. Fontos, hogy a különböző osztályok 
nyilvántartásait, könyveléseit a diákok a megfelelő szoftvereket alkalmazva vezethessék. 

• Persze az is nagyon hasznos, ha ők maguk készítenek adatbázisokat, táblázatokat, s ezeket 
felhasználva végzik munkájukat, így alkalmazni tudják az informatika órákon megszerzett 
tudásukat. Ebben tehát az adott vállalatnál oktató tanárok szabadon dönthetnek, a csoport 
felkészültségét és kreativitását ismerve.  

• Igénybe vesszük a GTB Szakmai Képző Egyesület szolgáltatásait. Ez a szervezet 
szimulálja a TB. Igazgatóságot, az Adóhivatalt, s itt működik egy gyakorlóbank is. 

• Ezenkívül információkat nyújt a hazai és a külföldi tanulóirodákról, s ezek egymás közti 
levelezéseit is - központi postaként- továbbítja. 
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Értékelés 

A tanulóirodában az értékelés módja is kissé eltér a megszokottól. Miután beindul az igazi 
munka, 4-5 hetenként értekezletet tart a vállalat. Itt minden munkatársnak alkalma nyílik arra, hogy 
elmondhassa mivel foglalkozott az elmúlt időszakban, ki hogyan segítette, vagy gátolta munkáját. 
Az el nem végzett feladatokról is beszámol, illetve az okokról amelyek miatt az adott munka 
elmaradt. Ezután értékeli saját munkáját a többiek előtt. Erre az értekezletre a vállalat igazgatója és 
a tanirodai tanárok is készítenek egy értékelést mindenkiről, amit itt elmondanak, s megtörténik 
ezek összevetése, esetleg megvitatása. 

Az önértékelés mindenképpen nagyon hasznos dolog, fejleszti a kritikai érzéket, s alakítja a 
személyiséget. 
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