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3 Órakeretek és tantárgyi programok a öt
évfolyamos gimnázium számára
3.1 Tantárgyi struktúra és óraszámok a 9-12.
és a nyelvi előkészítő évfolyamon
Kötelező és választható tantárgyak és óraszámok a 9–12. és a nyelvi előkészítő évfolyamon
Tantárgyak

NYEK

Művészetismeret és kommunikáció

9.

10.

11.

12.

6

4

4

4

6

6

Művészetismeret-kommunikáció tagozat
Dráma
Praktikus tanulás

1,5

Beszédművelés

1

Alkotás

1

Rajz

2*

Művészettörténet

2

2

2

2

3

4

5

6

Multikultúra (társadalomismeret)

2

2

„Ez volt a XX. század

2

2

4

3

Matematika tagozat 1

6

5

Matematika tagozat 2

6

5

3

3

Biológia

4

4

Fizika

4

4

Kémia

4

4

Mozgóképkultúra és médiaismeret

1

Ének
Történelem

3

3

Történelem tagozat
Demokráciára nevelés

1

Matematika

2

Természettudomány

3

3

Környezeti nevelés és életvitel

4

3

1,5

Földrajz

2
1024
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Tantárgyak
I. idegen nyelv: angol

NYEK

9.

10.

11.

12.

12

5

4

4

4

4

4

4

2

2

3

3

5

5

II. idegen nyelv: francia, német, olasz
II. idegen nyelvi fakultáció
Informatika

5

Diákvállalkozási program

3
2

Gazdasági ismeretek

3

Gazdasági ismeretek tagozat
Testkultúra

5

5

5

5

5

Osztályidő (nyitás-zárás, zabhegyezés)

2

1

1

1

1

Összesen

33

33

33

39

39

A nyelvi előkészítő évfolyamon és a 9-10. évfolyamon tanuló diákok tantárgyai és óraszámai
A 9-10. és a nyelvi előkészítő évfolyamon a diákok azonos tantárgyakat azonos óraszámban
tanulnak.
A 11-12. évfolyamon tanuló diákok kötelező tantárgyai, óraszámai és a választható tantárgyak
(tagozatos és fakultációs kínálat)
A 11. évfolyamon (a nyelvi előkészítő évvel kibővített képzés esetében a 12. évfolyamon) a
tagozatos/fakultációs (választható) tárgyakra három órarendi sávban két-két órát, tehát összesen hat
órát biztosítunk. A meghirdetett tagozatok (művészetismeret, társadalomismeret, matematika és
közgazdaságtan - a magyar, történelem, matematika és gazdasági ismeretek érettségi tárgyakból)
az emelt szintű érettségi vizsgára készítik fel a jelentkezőket. A tagozatos képzés az évfolyamról
jelentkezők számára külön csoportban, heti két órával magasabb óraszámban folyik, mint az alapképzés. A fakultációs tantárgyak közül az alábbiakból van lehetőség van a középszintű érettségi
letételére: mozgóképkultúra és médiaismeret, művészettörténet, francia, német, olasz, biológia, fizika, kémia.
A 11. és 12. évfolyamon heti 39 órája csak annak a tanulónak lehet, aki két heti 4 órás fakultációt választ (pl.: biológia és fizika), ill. egy heti 4 órás és két heti 2 órás tagozatot/fakultációt,
amelyek közül az egyik a 2. idegen nyelvi fakultáció.
A választható tantárgyakat ill. a 11-12. évfolyamon választható tantárgyak óraszámait kurzív
írásmód jelzi.
A rajz *-gal jelzett óraszáma azt jelenti, hogy ez egyéves fakultáció, de akár a 11., akár a 12.
évfolyamon választható.
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3.2 Művészetek tantárgycsoport
3.2.1 Bevezető – 9-12. és a nyelvi előkészítő
évfolyam
A Művészetek fogalomkörébe tartozó tantárgycsoport tartalmazza a művészetismeret−kommunikáció, (11-12. évfolyamon ennek tagozatos változatát is), a rajz-alkotás, a mozgóképkultúra és médiaismeret, a praktikus tanulás, a beszédművelés, az ének, a rajz és a művészettörténet
fakultációs tantárgyakat. Ezen tantárgyak tantervét külön fejezet foglalja magába a megfelelő évfolyamokon – kivéve a zenei műveltségterületet: ott a zeneirodalmi anyag nagy része a művészetismeret tantárgy megfelelő helyein szerepel −, közöttük azonban szoros az összefüggés, ami akár
egyes anyagrészek átvételét, a művészetismeret−kommunikáció tantárgyba integrálását is jelentheti.
A tantervek a hatályos NAT előírásainak figyelembevételével készültek, lefedik a magyar nyelv és
irodalom és a művészetek (ének-zene, dráma [és tánc]1, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) műveltségterületeit, tartalmazzák a Nemzeti alaptantervben meghatározott kulcskompetenciák fejlesztési céljait. Kiemelt feladatnak tekintjük az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését, az énkép, önismeret és a társas kultúra – az empatikus készség és kölcsönös elfogadás fejlesztését a tanórákon éppúgy, mint a műalkotások megvitatásakor adódó lehetőségeken belül. A tanítási-tanulási folyamat kiterjed a digitális
kompetencia, a hatékony, önálló tanulás és a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésére, a
nemzeti, népi kultúra értékeinek, hagyományainak megismertetésére is.
A tantárgyi szerkezet folytonosságát a művészetismeret−kommunikáció biztosítja, mely tárgy a
nyelvi előkészítő év kivételével végig jelen van a diákok életében, összefogja, strukturálja a művészeti, anyanyelvi, tanulás-módszertani képzést. A magyar nyelv és irodalom tantárgyon kívül magába olvasztja a vizuális kultúra befogadó tevékenységre vonatkozó részét és a zeneirodalmat (énekzene – az egyes korszakok átfogó áttekintéséhez kapcsolva, ill. projekt- és kutatómunka keretén
belül). Ez a komplexitás indokolja a tantárgy nevét és azt is, hogy az irodalom- és nyelvtanórák nem
különülnek el egymástól, hanem egységes szerkezetben jelennek meg. Természetesen a nyelvi tananyag ettől nem válhat súlytalanná, egyenértékű az irodalmival, és az értékelésben is megjelenik, s
annak a lehetőségét sem zárja ki, hogy szükség esetén egy-egy tanévben akár két tanár tanítson egy
tanulócsoportot.
A rajz−alkotás a nyelvi előkészítő év tananyagában szerepel, és a manuális, alkotó tevékenység a fő
cél, az elmélet, a művészettörténeti ismeretek a művészetismeret−kommunikáció tantárgy feladata
lesz a későbbiekben. Ahogy a színház- és drámatörténet (dráma és tánc műveltségterület) is értelemszerűen beépül a művészetismeret−kommunikáció tananyagába, úgy a mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos anyagrészei is. Külön tantárgyként a nyelvi előkészítő évben jelenik meg,
eredményességét segíti az év végi témahét ez irányú gyakorlati feladatainak elvégzése. Szintén ebben a tanévben oktatjuk a praktikus tanulás tantárgyat, mely alapvetően a tanulás tanítása, az eredményes tanulás megsegítése, az elkövetkező négy év minél hatékonyabb eltöltésének előkészítése,
de magába olvasztja a magyar nyelv tananyagából mindazokat a részeket, amelyek a nyelvvel, a
nyelvről való beszéddel, elmélkedéssel foglalkoznak – hiszen ez egy nyelvi év. Ekkor kerül sorra a
beszédművelés tanítása is, a hatékony képességfejlesztés érdekében bontott csoportban: a cél a jól
formált, nyelvileg igényes beszéd képességének megszerzése, a diákok későbbi boldogulását, munkavállalását, munkában való helytállását segítendő. A nyelvi előkészítő év kompetenciafejlesztő
programjának eredményeire a művészetismeret tanításában is építünk.

A dráma és tánc műveltségterület mozgás és tánc fejezeteinek tematikáját és fejlesztési feladatait a testkultúra tantárgy
veszi át.
1
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Az utolsó két évfolyamon, amikor a diákoknak már választási lehetőségük is van, hirdetünk fakultációkat, illetve a művészetismeret−kommunikáció tantárgyat tagozatos formában (külön csoportban, heti hat órában) is lehet tanulni. A fakultációs tárgyak – rajz, művészettörténet, mozgóképkultúra és médiaismeret – közös sajátossága, hogy érettségizni lehet belőlük, hogy az alapórán tanultakat egészítik ki, töltik meg mélyebb tartalommal, emelik magasabb szintre, s hogy elméleti és gyakorlati képzést egyaránt adnak.
A zeneirodalom beépítésén túl éneket nem tanítunk, ennél többet már nem bír el a művészetismeret−kommunikáció. A gyakorlati ténykedés hiányát tanórán kívüli tevékenységekkel, az idegen
nyelvi órákba épített zenei modulokkal, művészeti fesztiválok szervezésével igyekszünk pótolni.
Mindezen túl a diákoknak meg szeretnénk adni a befogadás és az alkotás örömét, valamint a „látványos” siker élményét is a Politechnikum arculatának állandó alakításával, kiállítások, koncertek,
osztályszínjátszó rendezvények, szövegmondó versenyek, műveltségi vetélkedők, énekkar és zenekarok szervezésével, újságszerkesztéssel, iskolarádió, KPTV-híradók, filmek készítésével stb.
Fő törekvésünk tehát, hogy tanítványaink megismerjék az (elsősorban) európai és kiemelten a magyar kultúra hagyományosan elfogadott értékeit, legyenek jártasak a különböző műmegközelítési
módokban, legyenek képesek a különböző művészeti tevékenységformák, alkotások önálló, aktív
befogadóivá, élvezőivé, értékelőivé, kritikusaivá válni, környezetüket igényesen, ízlésesen alakítsák
ki/át. Maguk is alkossanak, tudjanak örülni a szépnek. Tudjanak hatékonyan kommunikálni, legyenek képesek pontosan, árnyaltan kifejezni magukat a magánélet és a közélet különböző területein,
legyenek képesek megérteni másokat, fejlődjön önismeretük. A 21. században nem elhanyagolható
szempont, hogy legyenek képesek önálló információszerzésre – digitális, internetes és papíralapú
felületen egyaránt, és az információk önálló feldolgozására.
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3.2.2

Művészetismeret−kommunikáció

3.2.2.1 9-12. évfolyam
A művészetismeret−kommunikáció tantárgy a tágan értett irodalmi és tágan értett nyelvi kultúrát
képviseli (utóbbi a szövegértésre, a szövegmondásra, a szövegalkotásra, az írásbeli és szóbeli minőségi megnyilatkozásokra helyezi a hangsúlyt), valamint a társművészetekkel való alapvető megismerkedést szolgálja. Biztos és állandó értékek felmutatásával kívánjuk elérni, hogy tanulóink mindenfajta szöveg és egyéb alkotás pontosabb értőivé váljanak; megszerezzék az (elsősorban) európai
és benne a magyar kultúra hivatkozási alapjául szolgáló műveltségi anyagot; nyitottak, fogékonyak,
érzékenyek legyenek a művészetek, világképek, életformák, magatartások iránt; igényeljék, mindennapi életük részének tekintsék a különböző műalkotásokkal való találkozást. Különféle élethelyzetek, döntési szituációk, megoldási minták, magatartásformák, elvek, értékek, eszmék és gondolatok közvetítésével szeretnénk tanítványainkat haza- és Európa-szerető, empatikus, toleráns, felelősségteljes, a demokrácia értékei mellett elkötelezett polgárokká nevelni.
Hangsúlyozott alapelv, hogy amit tanítani, közvetíteni kívánunk, az egy- /vagy több/féle megközelítésmód, egy- /vagy több/féle értékszemlélet választása, és semmiképpen sem az egyetlen, az abszolút. Tehát mind a megismertetésre szánt műalkotások, mind azok elemzései, értékelése a tájékoztatás, tájékozódás, a kommunikáció, a világ- és az önmegismerés egyik formája.
A tantárgyblokk célja, jellege, felhasználható ideje nem teszi lehetővé az irodalom-, képzőművészet-, zene-, színház-, film- stb.-történetben való alapos elmélyedést, sem a különféle művészetelméleti, esztétikai iskolák részletes tanulmányozását. A rendezőelv az a magyar és (főként) az európai kultúra alakulásának, meghatározó alkotóinak és alkotásainak bemutatása, az egyes korszakok,
stílusirányzatok, témák, műfajok jellegzetességeinek kiemelése a NAT előírásait szem előtt tartva.
A műalkotások befogadásában szerepet játszó érzelmi és intellektuális képességek fejlesztése feltételezi a művekben közvetített esztétikai, világszemléleti, erkölcsi és szociális értékek felismerését, a
művészeti eszköztár fogalmi ismeretét, a személyes állásfoglalás kialakításának igényét, és az ebben szerzett szóbeli és írásbeli gyakorlottságot, valamint a lényegkiemelés képességét.
Az irodalomtanítás elsődleges célja véleményünk szerint nem az irodalmi kánon átadása, hanem az
értő befogadáshoz szükséges képességek fejlesztése, az iskola elvégzése után is fennmaradó olvasási szokások és motiváció kialakítása, a felkészítés az önálló kulturális tájékozódásra. Természetesen
az utóbbi nem képzelhető el az - egyébként bizonytalan terjedelmű és folyton változó - nemzeti és
világirodalmi kánont alkotó művek egy jelentős részének megismerése nélkül.
A program nemcsak kronológiára, hanem problémacentrikusságra is törekszik, célunk a tág értelemben fölfogott, a szövegértést, szövegértelmezést és kritikát magába foglaló olvasástanítás. Az
ezzel járó veszélyek tudatában is a hazai irodalomtanítás gyakorlatában megszokottnál nagyobb
szerepet kívánunk biztosítani a kritikai tevékenységnek, az önálló ízlésítélet érvelő megfogalmazását gyakoroltató feladatoknak.
Alapvetően azonban a kronologikus művészettanítás fogja össze a 9-12. tanév tananyagát, a történetiség a vezérelv. 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.
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 képzőművészet, a zene, s ha mód van, a kultúra egyéb
vonatkozásai , a hétköznapi élet jellemzése is megjelenik. A tárgyszerűbb elemzések folytonossága
mellett azonban nem téveszthetjük szem elől az esztétikai élményadás fontosságát sem.
A NAT-ban felsorolt kulcskompetenciák közül az első az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése.
Ehhez az alábbi szükséges ismereteket, képességeket és attitűdöket rendeli hozzá: fogalmak, gondo1028
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latok, érzések, tények, vélemények kifejezése és értelmezése, megőrzése és közvetítése, megfelelő
szókincs, a nyelvtan és egyes nyelvi funkciók, a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusainak, az
irodalmi és nem irodalmi szövegek ismerete különféle helyzetekben stb.
A tanulóknak – ahhoz, hogy folyamatosan gyarapítsák tudásukat, hogy képesek legyenek új ismereteket, tudást létrehozni, lépést tartsanak a szakmai fejlődéssel, s megfeleljenek a kor változó követelményeinek, hogy érveiket tudják az adott szituációnak megfelelően etikusan és meggyőzően kifejezni – 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. Ehhez szükség van széleskörű módszertani változatosságra, a tananyaghoz adaptált megismerési-elsajátítási formákra, gyakorlatokra.
Fő törekvésünk tehát, hogy tanítványaink hatékonyan tudjanak kommunikálni, információt feldolgozni, és pozitív attitűdöt sajátítsanak el. A pozitív attitűd magában foglalja a társas viszonyokra
érzékeny, tudatos, érdeklődő és önkritikus magatartást, az építő jellegű párbeszédre való törekvést,
az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét, valamint az anyanyelv iránti
felelősség vállalását. Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. Ennek értelmében azt kívánjuk elérni, hogy diákjaink 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, fejlődjön a szaktudományos ismereteket elsajátító,
illetve az idegennyelv-tanulási képességük.
A négyéves (illetve ötéves) kurzus végére tehát 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, 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 elméleti: irodalmi, nyelvtani, képzőművészeti, zenei fogalmakat, kategóriákat,
összefüggéseket és szabályokat. Használniuk kell a különböző - értelmező, szinonima, idegen nyelvű stb. szótárakat, kézikönyveket, tájékozódnak a szakirodalomban, a könyvtárak kínálatában, a
digitális és webfelületeken.
A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát fedik le.
Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló és
beszámoló órákat (pl. projektzáró prezentáció, témazáró dolgozat stb.) is.
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3.2.2.1.1 9. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Bevezetés a művészetekbe

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Helyesírás

Órakeret
10 óra

Különböző műfajú szépirodalmi szövegek ismerete, alapfokú művészettörténeti
és zenetörténeti ismeretek, saját alkotó jellegű tapasztalatok, korábbi színházi,
Előzetes tudás
múzeumi és olvasmányélmények, művészeti ágak megkülönböztetése, korstílusok alapvető jellegzetességei.
Kritikus gondolkodás, elemzőkészség, esztétikai-művészeti tudatosság, a saját
álláspont összevetésének képessége mások véleményével, kulturált vitakészség,
egy-egy műalkotás objektív értékeinek felismerése, illetve szubjektív vélemény
Tantárgyi fejkialakításának képessége, a művészet és a kultúra értékének a felismerése, önlesztési célok
álló műalkotások elkészítésének igénye és készség ezek színvonalas létrehozására.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A művészet meghatározásai, mű- Szórakoztató (népszerű) irodalom és Matematika:
vészeti ágak – és ezek egymásra
szépirodalom, giccs és műalkotás
Szimmetria
hatása, a művészet határterületei, megkülönböztetése,
művészet és szórakoztatóipar,
Szempontrendszer kialakítása egy
népszerű irodalom és szépirodaalkotás (szöveg, festmény, szobor,
Mozgóképkultúra és
lom (az irodalom határterületei:
fotó, film, színházi előadás stb.)
médiaismeret:
ponyva, krimi, sci-fi, fantasy,
művészi értékének – vagy a művészi Film és szöveg kapcsorémtörténetek stb.)
érték hiányának – megállapításához lata
A művészet funkciói, korstílusok Irodalmi műnemek és műfajok
és stílusirányzatok, szerző – mű – meghatározása és felismerése, a
befogadó
tárgyalt szövegek elemzése.
Az irodalmi szövegek elemzésének szempontjai, műnemek, műfajok meghatározása,
A témához kapcsolódó szépirodalmi szövegek, pl. Karinthy
Frigyes: A cirkusz, Örkény István: Mi mindent kell tudni, Ballada a költészet hatalmáról stb.
Esztétika, katarzis, ars poetica, líra, dráma, epika, motívum,
másodlagos jelentésréteg, intertextualitás, művészi kommuniKulcsfogalmak / fogalmak
káció, fikcionalitás, toposz, művészeti hagyomány, műelemzés,
giccs, műalkotás

Előzetes tudás
Tantárgyi fejlesztési célok

Órakeret
12 óra

Alapvető helyesírási szabályok ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában.
A normakövető és a normától eltérő helyesírás értelemtükröztető szerepének
felismertetése.
Szövegértelmezési képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti
típusainak írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb szabályainak megismertetése.
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A nyelv logikájának, illetve gyakran a logikustól eltérő működésének megismertetése.
A vitatható helyesírási kérdések megvitatása, érvek gyűjtése az igényes nyelvi
döntések meghozatalához, a nyelvi tudatosság növelése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyar helyesírás szabályai: a A tanult helyesírási ismeretek norInformatika:
kiejtés szerinti írásmód, a szómakövető alkalmazása.
Helyesírás-ellenőrző
elemző írásmód, a hagyományos Önálló szótár- és kézikönyvhaszná- programok, különféle
írásmód, az egyszerűsítő írásmód, lat, a keresett szavak és helyesírási
betűtípusok használata.
a különírás és egybeírás (szókap- kérdések megtalálása.
csolatok és összetett szavak), a
A tanult szabályok önálló alkalmakis és nagy kezdőbetűk, a tulajzása a szótárban nem található szaMatematika:
donnevek helyesírása, az idegen
vak, kifejezések esetén is.
Matematikai logika és
szavak írásmódja, az elválasztás, A tanár által megjelölt hibák önálló halmazelmélet (részhalaz írásjelek használata, rövidítéjavítása.
maz, halmazműveletek:
sek stb.
A szabályostól eltérő írásmód hasz- unió, metszet, különbA helyesírási szótár és a szabály- nálatának értelmezése.
ség, halmazok közötti
zat használata.
Régi magyar szövegek olvasása, a
viszonyok megjelenítéA normától eltérő írásmód művé- maitól eltérő írásmód jelölése.
se).
szi funkciói (archaizálás, népiesí- A mai helyesírás kialakulásának
tés, központozás elhagyása,
tudatosítása.
egyéni írásmód, szándékos vulgáTermészettudomány,
ris nyelvhasználat – mint a jelFöldrajz:
lemzés eszköze stb.).
Földrajzi nevek, csillagNyelvtörténet: az írás története, a
és bolygónevek helyeshelyesírás változásai, helyesírásírása
történet (pl. első helyesírási szabályzatok, jottista-ipszilonista
háború, a magánhangzók és másTörténelem:
salhangzók hosszúságának eltérő
Híres magyar államférfijelölése, a latin fonémáktól eltérő
ak nevének helyesírása
magyar hangok jelölésének problematikája.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Tipográfiai ismeretek,
újságok, folyóiratok
sajátos tipográfiai megoldásai; az íráskép, a
szöveg elrendezésének
hatása a szöveg tartalmának befogadására
Kiejtés szerinti írásmód, szóelemző írásmód, hagyományos
írásmód, egyszerűsítő írásmód, egybeírás, különírás, központozás, személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, csillag- és bolyKulcsfogalmak / fogalmak
gónevek, intézménynevek, márkanevek, kitüntetések és díjak
nevei, köznevesülés, elválasztás, idegen szavak, rövidítések,
mozaikszók, normatív és norma alatti (vulgáris) nyelvhasználat.

Tematikai egy-

A kezdetek (az őskori, az ókori keleti és a
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ség / Fejlesztési
cél

prekolumbián művészet)

8 óra

Történelmi korszakok, pattintott és csiszolt kőkorszak, őskori leletek, barlangrajzok, piramisok, vallás és mágia, művészeti alapfogalmak, törzsi élet.
Annak tudatosítása, hogy a kezdetekről kevés a biztos tudásunk, ugyanakkor a
feltételezések mellett komoly érvek szólnak.
A hipotetikus gondolkodás elsajátíttatása, kapcsolatteremtés egymástól időben
és térben nagyon távol lévő kultúrák között, a miénktől erősen különböző kulTantárgyi fejtúrák iránti nyitottság kialakítása.
lesztési célok
Az emberi történelem és művészettörténet alaposabb megismerésének megalapozása, az összehasonlító elemzés szempontjainak bevezetése, megadott keretek között a szabad alkotás élményének megismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ősi emlékek – a művészet kelet- A művészetek kialakulására vonatTörténelem:
kezésének hipotézisei,
kozó néhány elképzelés megkülönŐskori és ókori kultúrbarlangrajzok, szobrok, mágikus böztetése
történet, gondolkodás,
tárgyak, kerámia, sámánénekek, A korszak művészetével kapcsolatos vallás; régészet, néprajz.
munkadalok, siratók
alapfogalmak felismerése és értelA megalitépítmények feltételezett mezése
rendeltetései
A megismert tartalmak kreatív felFöldrajz:
A kőkorszak művészetének to- használása
Topográfiai tájékozódás.
vábbélése (törzsi művészet, naiv Kutatómunka (adatok megtalálása
művészet), díszítés, népi díszítő- és rendszerezése, lényegkiemelés)
művészet, tárgyformálás, eszköz- Az egymásnak ellentmondó elképInformatika:
készítés
zelések egyben látása
Könyvtári és internetes
Környezetalakítás, a modern műtájékozódás.
vészetek viszonya az ősi kultúrákhoz (pl. XX. századi szerepversek)
Természettudomány:
Egyiptomi művészet (pl. Gízai
A csillagászat története.
piramisok, II. Ramszesz sziklatemploma, Ehnaton fáraó a családjával, Nefertiti szobra stb.).
Mezopotámia művészete.
A Kolombusz előtti amerikai
kultúra.
Ornamentika, hit és vallás, mágia, paleolitikum, neolitikum,
barlangrajz, Altamira, Lascaux, termékenységszobrok,
Willendorfi Vénusz, menhir, dolmen, megalitikus építészet,
Kulcsfogalmak / fogalmak
Stonehenge, masztaba, piramis, szfinx, Gíza, szarkofág, frontális ábrázolás, legnagyobb felület elve, kudurru, zikkurat.
Előzetes tudás

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Világirodalom – antik görög mitológia, filozófia
és művészet

Órakeret
30 óra

Mitológiai és művészettörténeti ismeretek
Műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, elégia, epigramma, himnusz,
óda), dráma (színházi élmények), időmértékes verselés, műfordítás.
Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése, zeneiség és ritmus, a költői képek
típusai.
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A mítoszokban az emberiség egész történelmét végigkísérő ősképek felismerése, a képi megfogalmazás, a jelképes önkifejezés megismerése.
Az európai művészet és gondolkodás gyökereinek felfedezése.
A három irodalmi műnem sokféle műfajának egybenlátása, kapcsolatkeresés az
antik görög és a későbbi korok művészetének motívumai között, különös tekinTantárgyi fejtettel a kortárs alkotásokra.
lesztési célok
Erkölcsi értékek megértése és képviselete, a morális érzék fejlesztése, önálló
erkölcsi álláspont kialakítása.
A műelemző képesség fejlesztése: egy görög tragédia részletes elemzése, a
hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mítosz és mitológia, teremtéstör- A mitikus gondolkodásmód megér- Földrajz:
ténetek, görög vallás, istenek és
tése, a politeista vallások jellegzeTopográfiai tájékozódás.
héroszok.
tességeinek megkülönböztetése,
A görög művészettörténet korkülönféle értékrendek ütköztetése.
szakai, görög építészet, vázafesAz egyes korok stílusjegyeinek fel- Történelem:
tészet, szobrászat, zene.
ismerése, a műfajok megkülönbözGörög államférfiak, szóFilozófusok és filozófiai iskolák
tetése.
nokok és filozófusok.
(pl. sztoikusok, epikureisták,
Antik szöveg(részlet)ek fordításaiSzókratész, Platón, Arisztotelész nak értő olvasása.
stb.).
Az alapfogalmak azonosítása.
Matematika:
Homéroszi kérdés, Iliász, Odüsz- A tanult ismeretek kreatív alkalma- Matematikusszeia (részletek), eposzi jellegze- zása (pl. szövegalkotás megadott
filozófusok (pl. Thalész,
tességek, harag és megbocsátás,
műfajban vagy versformában, görög Püthagorasz stb.).
hősiesség és leleményesség.
mítoszra épülő drámai jelenet kidolLírai műfajok és legfontosabb
gozása és csoportos előadása stb.).
képviselőik (pl. Szapphó, AnakA megismert művek, témák felisme- Testkultúra:
reón, Alkaiosz stb.), témák és
rése és értelmezése, az új fogalmak
Olimpiák.
versformák.
értő alkalmazása.
Színház- és drámatörténet: a göAz érintett műfajok megnevezése,
rög színház, drámaversenyek,
jellemzése.
Informatika:
tragédia és komédia, pl. SzoKönyvtári és internetes
phoklész: Antigoné és/vagy OiAz időmértékes verselés elemeinek tájékozódás.
dipusz király, egyén és közösség, felidézése, alkalmazása.
jó és rossz, az erkölcsi gondolko- Drámai szöveg olvasása és értelmedás fejlődése; szokás, hagyozése.
mány, törvény és lelkiismeret, az A tárgyalt görög tragédiák morális
egyén választási lehetőségei.
kérdésfelvetéseinek megértése, saját
állásfoglalás kialakítása, a szereplők
magatartásának megítélése.
Krétai kor (labürinthosz), mükénéi kor (oroszlános kapu), archaikus kor (archaikus mosoly, kurosz és kóré), geometrikus
kor, klasszikus kor (Akropolisz), Polükleitosz-féle kánon (kanón), Dárdavivő, vázafestészet, Mürón: Diszkoszvető; Laokoóncsoport, oszloprendek (dór, ión, korinthoszi), kariatidák, olümpiai Zeusz-szobor, mítosz, mitológia, politeizmus, filozófia,
Kulcsfogalmak / fogalmak
sztoicizmus, epikureizmus, idealizmus, materializmus, Szókratész, Platón, Arisztotelész, eposz, Iliász, Odüsszeia, eposzi kellékek (in medias res, expozíció, propozíció, invokáció, hosszú
hasonlatok, mitológiai apparátus, enumeráció, epitheton ornans,
toposz, retardáció, anticipáció), hübrisz, időmértékes verselés,
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verslábak, hexameter, pentameter, disztichon, lírai műfajok
(dal, elégia, epigramma, himnusz, kardal), fabula, drámai műfajok (tragédia, komédia), a drámák szerkezete, dialógus, monológ, kar, konfliktus, görög színház.
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Világirodalom – antik római művészet

Órakeret
14 óra

Antik görög művészet, vallás és irodalom, az istenek világa, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, időmértékes verselés, trójai háború.
A görög és római kultúra hasonlóságainak és különbözőségének meglátása,
hagyománytisztelet és művészi újítás kettősségének megértése, biztos tájékoTantárgyi fejzódás a lírai műfajok között, az erkölcsi érzék elmélyülése, a metaforikus gonlesztési célok
dolkodás képességének továbbfejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Római építészet, festészet, szob- A témával kapcsolatos alapfogalFöldrajz:
rászat.
mak megkülönböztetése és felisme- Topográfiai tájékozódás.
Szemelvények a római lírából és rése.
epikából.
Az érintett műfajok megnevezése,
Válogatás Catullus, Horatius,
jellemzése.
Történelem:
Vergilius, Ovidius és Phaedrus
A görög és római istenek azonosítá- Római császárság, Auműveiből.
sa.
gustus principátusa, kulHatalom és kultúra viszonya
A horatiusi értékek megértése, aktu- túrpolitikája.
(Augustus, Maecenas és a kor
alizálása.
költői).
Az antik előzmények felfedezése a
A római irodalom műfajainak,
modern művészeti alkotásokban.
Informatika:
témáinak, motívumainak hatása,
Könyvtári és internetes
továbbélése, hatása a későbbi
tájékozódás.
művészetre, pl. Petri György:
Horatiusi c. verse, szemelvények
Radnóti eklogáiból, esetleg részlet Kafka: Átváltozás c. művéből.
Circus, amphitheatrum, forum, diadalív, diadaloszlop, therma,
villa, vízvezeték, basilica, boltív, kupola, mozaik, Colosseum,
Pantheon, Augusztus szobra, Traianus-oszlop, Lesbia, óda, ekKulcsfogalmak / fogalmak
loga, carmen, aurea mediocritas, carpe diem, idill, ars poetica,
Aeneis.
Előzetes tudás

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Jelentéstan

Órakeret
12 óra

Befogadói, nyelvhasználói tapasztalatok.
Az azonos alakú, többjelentésű és rokon értelmű szavak használata a szövegalkotásban.
Közmondások, szólások jelentésének ismerete.
Közismert egynyelvű szótárak ismerete és önálló használata (pl. értelmező,
szinonima), kétnyelvű szótárak használata az idegennyelv-tanulásban.
A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző beszédhelyzetekben.
A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők felismerése, a magyar szó1034
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rend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal.
Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének megfigyelése, értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Hangalak és jelentés viszonya
A hangalak és jelentés viszonyának Idegen nyelv:
Motivált és motiválatlan szavak.
felismerése.
Motivált, motiválatlan
Metaforikus és metonimikus jeMotivált és motiválatlan szavak
szavak, szórend.
lentés.
megkülönböztetése.
Kontrasztív feladatok, a
A szórend jelentésváltoztató sze- A metaforikus és metonimikus jeszószerinti fordítás nerepe.
lentés megkülönböztetése.
hézségei, a különböző
Egynyelvű szótárak használata.
A szórend jelentésváltoztató szerenyelvek különböző kifeFordítási gyakorlat.
pének gyakorlati alkalmazása.
jezésmódja.
Szólások, közmondások.
Egynyelvű szótárak megkülönbözteNyelvtörténet: a szavak jelentétése és önálló használata.
sének változásai.
Szövegfordítás tanult idegen nyelv- Informatika:
Nyelvjárások: más-más hangsor
ből, a nyelvtani szerkezetek és a
Hangalak és jelentés.
hordozza ugyanazt a jelentést (pl. szóhasználat különbségeinek feltábab, paszuly), ill. ugyanaz a
rásával.
hangsor mást jelent (pl. család,
Szólások, közmondások értelmezéember).
se.
Denotatív és konnotatív jelentés, jelentésmező, metaforikus és
metonimikus jelentés, szólások és közmondások, motivált és
motiválatlan szavak, hangutánzó és hangulatfestő szavak, egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, többalaKulcsfogalmak / fogalmak
kú és hasonló alakú szavak, egynyelvű és többnyelvű szótár,
irónia, jelentésszűkülés, jelentésbővülés, jelentésmegoszlás,
jelentéstapadás, köznevesülés, tulajdonnevesülés, absztrahálódás, tájnyelvi szó.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Világirodalom – Biblia

Órakeret
26 óra

Teremtéstörténetek, mitológia, vallási ismeretek, istenképek, bibliai történetek,
az Ó- és Újszövetség néhány szereplője, a Biblia történetein alapuló szokások,
szólások, szállóigék.
A Biblia művészet- és kultúrtörténeti jelentőségének bemutatása, az etikai vonatkozások tudatosítása és az erkölcsi érzék fejlesztése, a Biblia kódjainak,
motívumainak megismerése, a történetek összehasonlítása más népek/vallások
Tantárgyi fejszent hagyományaival és mítoszaival, a parabolák, példabeszédek szövegszerű
lesztési célok
vizsgálata és értelmezése, beszélgetés a tudomány és vallás összeegyeztethetőségének/kapcsolatának kérdéséről.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A Biblia elnevezései, szerkezete, Néhány bibliai történet lényegének, Természettudomány:
részei; egyes könyvek vagy törszimbolikájának, vallási és kultúrA világ és az élet keletténetek részletes vizsgálata.
történeti jelentőségének megértése.
kezése, a Föld múltja és
A bibliafordítások kérdése.
Későbbi korok művészetében a bib- jövője.
Bibliai motívumok megjelenése a liai motívumok felismerése, az ezeképzőművészetben, zenében,
ken alapuló szólások, közmondások
filmekben, táncban és irodalomés szállóigék eredetének és jelentéInformatika:
Előzetes tudás
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ban.
Szemelvények az Ószövetségből
(pl. Teremtéstörténet, Káin és
Ábel; A vízözön, Bábel tornya,
József története, Mózes és a tízparancsolat, Jónás próféta, Énekek éneke, Jób, zsoltárok stb.).
Szemelvények az Újszövetségből
(pl. egy evangélium; példabeszédek − pl. A tékozló fiú, Az irgalmas szamaritánus; A nyolc boldogság stb −, a passió, Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy részlete stb.).
Etikai álláspontok a jó és a rossz
ismeretének eredetéről, a bűnbűnhődés-büntetés-megbocsátás
kérdésköre, a szenvedés problematikája, az erkölcsi gondolkodás fejlődése, a cselekvő szeretet,
az ember kitüntetett léthelyzete,
bűne és jóravalósága a Biblia
szerint, a valláserkölcs értékei a
világi etikában.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

sének bemutatása.
A Bibliában megjelenő isten- és
emberképek, valamint az ezeken
alapuló erkölcsi értékek összehasonlítása.
A legfontosabb vallási ünnepek,
népszokások és egyéb hagyományok (pl. karácsony, húsvét, pünkösd, vízkereszt stb.) eredetének és
jelentőségének tudatosítása.
Saját kutatások alapján portfólió
készítése, az ó- és újszövetségi szövegek értelmezésén túl a Biblia által
ihletett XX-XXI. századi irodalmi
és képzőművészei (esetleg zenei
vagy filmművészeti) alkotások önálló elemzésére is kiterjedően.

Könyvtári és internetes
tájékozódás.
Történelem:
A zsidó kultúra és történelem, a kereszténység
kialakulása és elterjedése.

Biblia, Szentírás, Ószövetség, Újszövetség, kánon, kanonizáció,
apokrif, monoteizmus, Jahve, genezis, exodus, Tóra, próféta,
tízparancsolat, zsoltár, evangélium, apokalipszis, apostol, passió, példabeszéd.

Világirodalom – középkori művészet

Órakeret
16 óra

Biblia, kereszténység, az ókori Róma kultúrája és művészete, lovagi kultúra,
mozaik, basilica, színház, vers, rímek, himnusz, kánonban éneklés, középkor.
A középkor szemléletmódjának megértése, kapcsolatteremtés a mai világ kérdéseivel, problémáival, erkölcsi dilemmák megfogalmazása és gondolkodásra
serkentés ezáltal, pl. különböző korok és ideológiák értékrendjének összevetése, néhány nagy művész (pl. Dante, Villon stb.) sajátos élethelyzetének megértése és továbbgondolása, elmélkedés a Pokol (a soha meg nem szűnő büntetés
Tantárgyi fejés szenvedés) teológiájáról, illetve a bűnök hierarchiájáról, a bűnöző- és műlesztési célok
vészlét ellentmondásosságának empatikus átélése.
A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problémáinak (ókor- középkorreneszánsz fogalmak koordinátái) belátása, a műfordítás nehézségeinek megtapasztalása (pl. Faludy György Villon-átiratai alapján).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A középkor filozófiája és teolóKülönbségtétel a középkor különbö- Történelem:
giája, pl. Szent Ágoston és Szent ző stílusirányzatai között (pl. román A középkor története,
Tamás kapcsán.
és gótikus stílusjegyek elkülönítélovagi kultúra, invesztiÓkeresztény és bizánci művészet, se).
túraharc, keresztes háboElőzetes tudás
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romanika és gótika
Iszlám, Korán, mór stílus.
Egyházi és világi művészet.
Építőpáholyok, szerzetesrendek,
lovagok.
Gregorián zene, többszólamúság,
kánon,világi dalköltészet.
Középkori színház: moralitások,
misztériumjátékok, komédiák,
különféle színpadtípusok.
Szent Ágoston: Vallomások
(szövegrészlet), himnuszköltészet
(pl. Szent Ferenc, Jacopone da
Todi, Tomasso da Celano stb.),
legendák.
Trubadúrlíra (pl. Walter von der
Vogelweide), vágánsköltészet,
lovagi epika.
Dante: Isteni színjáték, Pokol
(részletek).
Vágánsköltészet.
Villon: A nagy testamentum (néhány vers alapján).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A lovagi és szerzetesi életforma
elkülönítése.
Az olvasott szövegek megértése, a
kulcsfogalmak alkalmazása.
Az irodalmi műfajok és az ütemhangsúlyos verselés felismerése.
Az ókori művészettel és gondolkodással való összevetés képessége, a
hasonlóságok és különbözőségek
megtalálása.
Csoportonként egy, a lovagi kultúrával kapcsolatos projekt megalkotása és bemutatása.
Megadott szempontok (fix karaktertípusok és megbeszélt cselekmény)
alapján rögtönzött komikus drámai
jelenet előadása.

rúk.

Informatika:
Könyvtári és internetes
tájékozódás.
Földrajz:
Topográfiai tájékozódás.
Matematika:
Az arab matematika
(algebra) hatása az európai tudományos gondolkodásra.
Idegen nyelv:
A műfordítás dilemmái.

Teológia, keresztényüldözés, konstantini fordulat, szerzetesrendek (ferences, bencés stb.), szentek, hét szabad művészet, ikonfestészet, képrombolás, romanika és gótika, bazilika, Santa
Sabina, a bizánci Hagia Sophia-templom, Cluny apátság, pisai
dóm, katedrálisok (Reims, Chartres, Amiens, párizsi NotreDame), ütemhangsúlyos verselés, vallomás, himnusz, planctus,
legenda, Divina Commedia, Pokol, Purgatórium, Paradicsom,
testamentum, ballada, refrén, haláltánc, trubadúr, minnesänger,
vágáns, Carmina Burana, akrosztikon, tercina, gregorián, polifónia, szillabikus és melizmatikus dallamok, commedia
dell’arte, tipi fissi (Capitano, Dottore, Pantalone, Amorosi,
Brighella, Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Pedrolino),
miszétiumdráma, moralitás, kódex, iniciálé.

Magyar irodalom – középkori magyar művészet

Órakeret
16 óra

Az egyetemes középkori kultúra ismerete, nyelvtörténeti és történelmi alapismeretek, honfoglalás, államalapítás, Árpád-házi királyok.
Az európai és a magyar kultúra kapcsolódási pontjainak felismerése, a középkori magyar hagyományok megismerése, az anyanyelvi kultúra építése, a régi
Tantárgyi fejmagyar nyelv megismerése, archaikus nyelvű szövegek olvasásának megtanulesztési célok
lása, művelődéstörténeti összefüggések megértetése, különböző kultúrák és
vallások találkozásából adódó problémák megértése és átélése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Középkori magyar építészet,
A középkor magyar művészetének
Történelem:
szobrászat, festészet, zene.
megkülönböztetése.
Magyarország a középAz ősi pogány hitvilág találkozá- A nyelvrokonság kutatásának és
korban.
Előzetes tudás
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sa a kereszténységgel, a pogány
hiedelmek, motívumok és népszokások krisztianizálódása és
továbbélése.
Szent István intelmei (részletek).
Nyelvtörténet: nyelvrokonság,
nyelvemlékek, szórványemlékek
(pl. Bíborbanszületett Konstantin,
a tihanyi apátság alapítólevele
stb.), szövegemlékek (pl. Halotti
beszéd és könyörgés, Ómagyar
Mária-siralom, Margit-legenda
stb.).
A nyelvemlékek hatása a későbbi
magyar irodalomra (pl. Kosztolányi és Márai Halotti beszédje
stb.).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

bizonyítékainak tudatosítása, különbségtétel a tudományos tények és
a nemzeti mítoszok között.
Régi szövegrészletek elolvasása és
megértése, a nyelvemlékek jelentőségének tudatosítása.

Földrajz:
Az uráli őshaza és a
vándorlás állomásainak
topográfiai meghatározása.
Informatika:
Könyvtári és internetes
tájékozódás.

Idegen nyelv:
Idegen nyelvi hatások
anyanyelvi szövegekben
(latinizmusok, germanizmusok stb.).
Honfoglalás, államalapítás, sámánizmus, kereszténység, Szent
István király, Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Máriasiralom, Anonymus: Gesta Hungarorum, Képes Krónika, Szent
György lovas szobra, Kolozsvári Tamás, M. S. Mester, szórvány- és szövegemlékek, prédikáció, imádság, himnusz,
planctus, legenda, intertextualitás, jáki, lébényi és zsámbéki
templomok, esztergomi várkápolna, kassai dóm, nyelvrokonság, nyelvcsalád, nyelvtípus, szabályos hangmegfelelések, tővéghangzó, kódex.

Világirodalom – az európai reneszánsz művészet

Órakeret
20 óra

Antikvitás, középkor, reneszánsz, perspektíva, polihisztor, kötet, novella, színház, dráma, dal.
A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék fejlesztése.
A művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak tudatosítása.
A poétikai műveltség továbbépítésének (novella, szonettforma, versciklus)
megértése.
Tantárgyi fejA polihisztor-lét és a humanista gondolkodás mintaadó voltának felismerése.
lesztési célok
Különböző korok egymásra hatásának megértése és továbbgondolása.
A shakespeare-i drámák örökérvényűségének megélése, a műelemző képesség
fejlesztése: egy Shakespeare-dráma részletes elemzése, a hősök jellemzése,
magatartásuk, konfliktusaik értékelése.
Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének megbeszélése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Reneszánsz gondolkodás, huma- A vallási mozgalmak kialakulásának Informatika:
nizmus; reformáció (Luther, Kál- és az egyházszakadás okainak a
Könyvtári és internetes
vin, VIII. Henrik).
megértése, az egyes felekezetek
tájékozódás.
Olasz polihisztorok (pl. Leonartanításának elkülönítése.
Előzetes tudás
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do, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Botticelli, Brunelleschi
stb.).
Északi festők (pl. Dürer, Bruegel,
Holbein, van Eyck, Bosch stb.).
Perspektivikus ábrázolásmód,
reneszánsz harmónia, portrék,
paraszti témák, életképek.
Reneszánsz zene: kórusművészet,
mise, motetta, madrigál (pl. Palestrina, Lassus stb.).
Petrarca Daloskönyve (néhány
szonett alapján).
Boccaccio: Dekameron (néhány
novella alapján).
Színház- és drámatörténet: angol
reneszánsz színjátszás, Shakespeare egyik műve alapján (pl.
Rómeó és Júlia, Hamlet stb.).
Egy Shakespeare-dráma különböző felfogású filmes adaptációinak összevetése.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A perspektivikus ábrázolás megértése, alkalmazása.
Az északi és déli képzőművészet
közötti különbségek meglátása.
Egy-egy festmény reprodukciójának
elemző bemutatása (a képelemzés
alapjainak elsajátítása).
A szonettforma felismerése és meghatározása.
A novella műfaji meghatározása,
Boccaccio újszerűségének megértése.
A reneszánsz értékrend összevetése
a középkorival.
Legalább egy Shakespeare-dráma
alapos ismerete alapján elmélyülés a
drámaelemzésben.
Különbségtétel a megírt színdarab
és annak színre/filmre vitt változatai
között; a rendezés, az operatőri és
színészi munka szerepének megkülönböztetése.

Földrajz:
Topográfiai tájékozódás.
Történelem:
Reformáció, vallásháborúk, Amerika felfedezése, Gutenberg és a
könyvnyomtatás.
Természettudomány:
Kopernikusz: a heliocentrikus világkép megalkotása.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Egy Shakespeare-dráma
különféle filmes feldolgozásai.
Humanizmus, újplatonizmus, individulaizmus, machiavellizmus, reformáció, evangélikus, református, kálvinista, anglikán,
katolikus; vonal-, szín- és levegőperspektíva, sfumato,
enyészpont, vokálpolifónia, madrigál, dal, szonett, novella, angol reneszánsz színház, tragédia, komédia, Globe, író, rendező,
színész, operatőr.

Magyar irodalom – magyarországi reneszánsz
művészet

Órakeret
12 óra

Az európai reneszánsz, humanizmus.
Mátyás király, török megszállás.
Előzetes tudás
Elégia, epigramma, időmértékes és ütemhangsúlyos verselés, szerelmi költészet, vallásos költészet.
Két kiemelkedő reneszánsz költő (Balassi Bálint és Janus Pannonius) életművének és gondolkodásának összehasonlítása kapcsán a korszak dilemmáinak
megértése: pl. világnyelv és anyanyelv viszonya, háború és béke kérdése, a
Tantárgyi fejművészi hivatás és közéleti szerep hatása a művész magánéletére; az európai
lesztési célok
műveltség és a világirodalmi hagyományok hogyan kapcsolhatók össze a nemzeti kultúrával, a hazaszeretet kérdése, Magyarország megítélése magyar művészként, test és lélek viszonya, szerelemábrázolás stb.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mátyás reneszánsz udvara, az
A magyarországi reneszánsz művé- Történelem:
európai (elsősorban olasz) kultúra szet néhány alkotásának megkülön- Mátyás kora, török hóMagyarországon.
böztetése és felismerése.
doltság, mohácsi vész,
Janus Pannonius epigrammái (pl. Verselemzés megadott szempontok Magyarország három
Pannonia dicsérete, Egy dunántú- alapján.
részre szakadása.
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li mandulafáról stb.), búcsúverse
(Búcsú Váradtól) és elégiái (pl.
Mikor a táborban megbetegedett,
Saját lelkéhez stb.).
Rövid szemelvények a magyar
nyelvű reneszánsz irodalomból:
bibliafordításokból (pl. Komjáthy
Benedek, Pesti Gábor, Sylvester
János, Károli Gáspár szövegrészletei), históriás énekekből (pl.
Ilosvai Selymes Péter), tudósító
énekekből (pl. Tinódi Lantos
Sebestyén), prédikációkból (pl.
Bornemisza Péter) és fabulákból
(pl. Heltai Gáspár).
Portré: Balassi Bálint költészete
néhány vers alapján (pl. Hogy
Júliára talála, így köszöne néki,
Egy katonaének, Borivóknak
való, Kiben bűne bocsánatáért
könyörgett…, Adj már csendességet stb.).
Magyarországi reneszánsz hangszeres zene (pl. Bakfark Bálint)
Nyelvtörténet: középmagyar kor,
könyvnyomtatás, első nyelvtanok
és nyelvművelő kézikönyvek (pl.
Sylvester János: Grammatica
Hungarolatina, Geleji Katona
István: Magyar Grammatikatska),
helyesírási szabályzatok (pl. Dévai Bíró Mátyás: Orthographia
Vngarica; Szenci Molnár Albert:
Novae Grammaticae Ungaricae),
valamint szótárak (pl. Szenci
Molnár Albert: Magyar-latin,
latin-magyar szótár).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Műfajok és versformák felismerése,
az időmértékes és ütemhangsúlyos
verselés megkülönböztetése.
Memoriterek megtanulása és előadása.
Szövegek formai és tartalmi összehasonlítása.
A művészi és erkölcsi dilemmák
kapcsán személyes álláspont kialakítása.
Balassi-strófa azonosítása, a költemények szerkezetének feltárása.
A középmagyar korban a magyar
nyelv állapotának és a legfontosabb
nyelvészeti kiadványok jelentőségének felismerése.

Matematika:
Kompozíciós arányok:
szimmetria és aranymetszés.
Informatika:
Könyvtári és internetes
tájékozódás.

Corvina, Buda, Visegrád, Nagyvárad, középmagyar kor, ősnyomtatványok, epigramma, elégia, dal, búcsúvers, katonaének,
időmértékes és ütemhangsúlyos verselés, dallamvers és szövegvers, Anna-, Júlia- és Célia-versek, bordal, istenes költészet,
Balassi-strófa, Balassa-kódex.

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői

Órakeret
19 óra

Általános tudás a nyelv felépítésről, logikájáról, a tárgyalt tartalmak alapfokú
ismerete (pl. magánhangzó-mássalhangzó, szótő és toldalékok, szó, szófaj –
ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév), mondatrészek (alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző – , mondat – kijelentő, felszólító, feltételes, óhajtó,
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kérdő – , szöveg.
Az egyes nyelvi szintek mélyebb megismerése, a nyelv logikájának megértése,
Tantárgyi fejtudatosabb nyelvhasználat, az idegennyelv-tanulás megkönnyítése, az analitilesztési célok
kus gondolkodás fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Fonetika: fonéma, beszédhang,
Hangtan: a magyar hangállomány
Idegen nyelv:
betű kapcsolata, a magánhangzók megkülönböztetése, magánhangzók A tanult idegen nyelv
és mássalhangzók képzési helye
és mássalhangzók rendszerének
hangtana, alaktani szerés módja, illeszkedés és mássaltudatosítása, a hangok alapvető kép- kezete, szóalkotási módhangzótörvények.
zési, ejtési jellemzői, a hangkapcso- jai, mondatszerkezete.
Morfematika: szóalakok elemzé- lódási szabályosságok típusai és a
se morfémák szerint, a képzők,
helyesírás összefüggése, a magyar
jelek, ragok fajtái.
hangrendszer nyelvjárási eltéréseiSzótan: a szófajok rendszere,
nek megfigyelése, valamint egy
összetett szavak, lexikonhasznátanult idegen nyelvi hangrendszerrel
lat.
történő összehasonlítása.
Szintagmatan: alárendelő, mellé- Alaktani sajátosságok: a szótő, a
rendelő és hozzárendelő szószer- szóelemek szerepe és funkciója,
kezetek, ezek fajtái.
kapcsolódási szabályaik, a toldaléMondattan: mondatrészek, a
kok felismerése.
mondatok fajtái szerkezet és mo- A szavak szófaji rendszerbe soroládalitás szerint, egyszerű és össze- sának kritériumai, hagyományai,
tett mondat elemzése, ágrajz kéegy lehetséges szófaji rendszer megszítése.
ismerése.
Lexikonok, szótárak, enciklopédiák
típusainak önálló használata.
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli viszonyaik,
a vonzatok.
A mondatrészek fogalma, fajtái,
felismerésük mondatban, helyes
használatuk a mondatok felépítésében.
A mondat fogalma, szerkesztettség
és mondatfajta szerinti típusai, az
egyszerű és összetett mondatok típusainak felismerése, elemzése, a
helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban.
A magyar nyelv szerkezetének öszszehasonlítása a tanult idegen nyelv
hangtanával, alaktani szerkezetével,
szóalkotási módjaival, mondatszerkezetével.
A nyelvi szintek elemkészletéről,
rendszeréről tanultak fogalmi szintű
megnevezése, rendszerező áttekintése.
Fonéma, beszédhang, betű, hangképző szervek, illeszkedés,
Kulcsfogalmak / fogalmak
hangrend, mássalhangzótörvények (részleges és teljes hasonu-
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lás, összeolvadás, kiesés, rövidülés, nyúlás), morféma (szótő,
képző, jel rag), szóalak és szótári szó, szófajok (ige, névszó,
főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév, határozószó, indulatszó, létige, módosítószó, névelő, névutó – és ezek alcsoportjai), alárendelés, mellérendelés, hozzárendelés, mondatrészek
(alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző – és ezek alcsoportjai),
modalitás (kijelentő, felszólító, felkiáltó, kérdő és óhajtó mondat), mondatszerkezet (teljes, hiányos, tagolt, tagolatlan, tő,
bővített, egyszerű, összetett), alárendelő és mellérendelő összetett mondat, utalószó, kötőszó, főmondat, mellékmondat, állító
és tagadó mondat, ágrajz.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Világirodalom – az európai barokk művészet

Órakeret
8 óra

Középkor, reneszánsz, humanizmus, reformáció, katolicizmus, szerzetesrendek.
Néhány barokk alkotó és mű, korszakok találkozásának problematikája.
Előzetes tudás
Stílusjegyek keveredése, szabálykövetés és a szabályosság megtörése, túldíszítettség.
A barokk felfogás megismerése, a korstílus jellegzetességeinek felismerése, a
hősi eszmény megértése.
A művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak és a szépségeszmény változásának tudatosítása.
Tantárgyi fejA barokk értékek, témák, alkotások, alkotói magatartások befogadása révén az
lesztési célok
azonosulás és kritikai érzék fejlesztése.
A művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak átlátása, különböző korok egymásra hatásának megértése és továbbgondolása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A reneszánsz hanyatlása; manie- A reneszánsz hanyatlása után egy új Történelem:
rizmus.
korszak kialakulására vonatkozó
Inkvizíció, abszolutizA barokk ideológiai alapjai, az
igény megértése.
mus
ellenreformáció.
A barokk stílusjegyek felismerése
A barokk építészet, festészet,
egy épületen, szobron, festményen
szobrászat (pl. Borromini, Ruvagy irodalmi műben.
Informatika:
bens, Rembrandt, Velázquez,
A katolikus és protestáns képzőmű- Könyvtári és internetes
Vermeer, Bernini, Caravaggio,
vészet közötti különbségek meglátá- tájékozódás.
Jordaens stb. alkotásai alapján).
sa.
Katolikus: túldíszítettség, dinaEgy-egy festmény reprodukciójának
mizmus, csigavonalak, csavart
elemző bemutatása (képelemzés), a Földrajz:
oszlopok, fény és árnyék, térítő
barokkra vonatkozó alapfogalmak
Topográfiai tájékozódás.
szándék, aranyozás, festett szob- megkülönböztetése.
rok, misztika, illuzionizmus,
A barokk értékrend összevetése a
élénk színek, kontrasztosság,
reneszánsszal.
érzelmekre hatás, expresszivitás. A Don Quijote c. regény feladott
Protestáns: világi festészet, életrészleteinek értelmezése.
kép, tájkép, portré, enteriőrkép,
csendélet, realisztikus ábrázolás.
Barokk zene: continuo, recitativo,
ária, bel canto, oratórium, opera,
kantáta, concerto, fúga (pl.
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Purcell, Monteverdi, Bach, Vivaldi, Händel, Telemann stb. muzsikája alapján).
Barokk irodalom: heroizmus,
nagyszabású témák, körmondatok, eposzok, misztika.
A barokk hanyatlása: rokokó és
copf.
Irodalmi szemelvény a korszakból: Cervantes: Don Quijote
(részlet).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Manierizmus, barocco, illuzionizmus, expresszivitás, Loyolai
Szent Ignác, jezsuiták, ellenreformáció, illuzionizmus, expreszszivitás, kontraszt, dinamizmus, életkép, zsánerkép, tájkép,
csendélet, continuo, recitativo, ária, bel canto, oratórium, opera,
kantáta, concerto, fúga, rokokó, copf.

Magyar irodalom – magyarországi barokk művészet

Órakeret
13 óra

barokk, prédikáció, eposz, eposzi kellékek
A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése.
A morális gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése.
Az önfeláldozás és hősiesség eszményének átélése, a cselekvő hazaszeretet
Tantárgyi fejméltatása és például állítása, a hittérítő szándék és a vallási türelem kérdéskölesztési célok
rének erkölcsi megítélése.
Az olvasott szövegek befogadása, megértése
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyarországi barokk építéA helyi barokk jellegzetességek
Informatika:
szet jellegzetes alkotásai: kastéfelismerése, a barokk stílusjegyek
Könyvtári és internetes
lyok (pl. kismartoni és fertődi
kiemelésének képessége.
tájékozódás.
Esterházy-kastély, gödöllői
Néhány fontos magyarországi baGrassalkovich-kastély stb.),
rokk épület megkülönböztetése.
templomok (pl. budapesti Szent
Barokk körmondatok és szöFöldrajz:
Anna-templom és Egyetemi
veg(részlet)ek értő olvasása.
Topográfiai tájékozódás.
templom, győri karmelita, nagyRetorikai fogások kiemelése Pázszombati jezsuita és egri minorita mány szövegeiből.
templom stb.), középületek –
Zrínyi Miklós látásmódjának megér- Történelem:
iskolák, kórházak, színházak stb. tése a Szigeti veszedelem alapján, a Szigetvár ostroma, az
– , paloták (pl. budai királyi palo- művészi, a politikai és a morális
ellenreformáció, a török
ta stb.) országszerte.
szempontok különválasztása.
hódoltság kora, Zrínyi
Magyar barokk szobrászat: proA barokk eposz jellegzetességeinek Miklós politikai és katovinciális, népi elemekkel (pl.
felismerése és önálló bemutatása.
nai szerepe, a RákócziDonner: Szent Márton és a kolMikes Kelemen és a bujdosók életszabadságharc.
dus, Nepomuki Szent Jánoshelyzetének megértése, néhány röszobrok, „csodatévő” Szűz Mávid mű elemzése megadott szemria- és Szentháromság-szobrok,
pontok szerint.
síremlékek stb.).
Festészet: nemzeti és vallási témák, valamint portrék (pl.
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Mányoki Ádám képei).
Zene (pl. Esterházy Pál:
Harmonia caelestis).
Magyar barokk irodalom: szemelvények Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, prédikáció).
Retorika: Pázmány szövegeinek
szónokias felépítése, az érzelmekre hatás eszközei.
Látásmód: Zrínyi Miklós: Szigeti
veszedelem (részletek); a barokk
eposz (szerkezet; koncepció; embereszmény, a főhős mint Krisztus katonája; értékrend).
Rokokó próza: Mikes Kelemen:
Törökországi levelek (részletek).
Kuruc költészet (pl. Csínom Palkó, Őszi harmat után, Mit búsulsz, kenyeres stb.).
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Provinciális barokk, Patrona Hungariae, Regnum Marianum,
ellenreformáció, hitvita, prédikáció, Zrínyiász, barokk eposz,
atleta Christi, eposzi kellékek, fiktív levél, bujdosó, száműzetés, rokokó.

A szövegértés és a szövegalkotás képessége. Megadott szempontok szerinti
műelemzés (szöveg- és képelemzés), illetve a tanult művekről önálló esszé írása.
Információk megtalálása a vizsgált szövegekből.
Az olvasott szövegek tartalmának önálló összefoglalása, lényegkiemelés.
Vázlatkészítés, jegyzetelés – írott és hallott szövegekből egyaránt.
Megbízható helyesírási készség, szótár- és szabályzathasználat. A keresett szavak, kifejezések vagy szabályok megtalálása.
A magyar nyelv szerkezetének, felépítésének átlátása, a különféle nyelvtípusok
grammatikai különbségeinek tudatosítása.
A tárgyalt művészet- és irodalomtörténeti korok átlátása, az adott korok stílusjegyeinek felismerése, a hozzájuk kapcsolódó fogalmak, szakkifejezések megértése, pontos használata.
A megtanult tartalmak kreatív alkalmazása akár egyéni munkában, akár párban
vagy csoportban.
Megbízható könyvtári és internetes tájékozódás, a házi dolgozat, a projekt és a
portfólió műfajainak alkalmazása az aktuális témákkal kapcsolatban.
Az egymásnak ellentmondó elméletek és vélemények közötti különbségtétel
képessége, esetenként saját álláspont kialakítása, logikus érvek gyűjtése emellett.
Áttekinthető, olvasható íráskép kialakítása, egyértelmű jelölésekkel.
Memoriterek szöveghű tolmácsolásának képessége.
Szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben a megfelelő hangnem, stílusréteg és nyelvváltozat megválasztásának képessége.
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3.2.2.1.2 10. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A nyelv állandósága és változása

Órakeret
9 óra

A nyelv változó jelenség, szótárhasználat, szókincsünk változásai, jelentésváltozások.
A mai és a korábbi nyelvállapotok különbségeinek felismerése.
A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának megfiTantárgyi fejgyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegekben, az idegen nyelvi halesztési célok
tások tudatosítása, az ezekkel kapcsolatos viták érvrendszerének megismerése,
állásfoglalás az idegen szavak használatával kapcsolatban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A nyelv szinkrón és diakrón
Különbségtétel a nyelvállapot és a
Történelem:
vizsgálata.
nyelvfejlődés vizsgálata között.
Nyelvrokonság, magyar
A nyelv állandóságának és válto- Régi magyar szövegek értő olvasáőshaza, vándorlások
zásának megfigyelése különböző sa, az egyes korok nyelvállapotának, kora.
régi és mai szövegekben, a nyelvi nyelvszokásainak összehasonlítása.
változás bizonyítékainak értelA régies nyelvhasználat szerepének
mezése különböző korokból
értékelése a modern és kortárs szép- Informatika:
származó írott szövegeken és
irodalomban.
Tájékozódás könyvtárirodalmi példákon.
A különféle nyelvváltozatok felisban és interneten.
Nyelvhasználatunk néhány jelmerése, alkalmazása.
lemzőjének megfigyelése, megEtimológiai tájékozottság, a szónevezése.
kincsbővülés alapfolyamatainak
Minden tantárgy:
Szókincsváltozás: régi és új szamegkülönböztetése, példákkal való
Tudományos szaknyelv,
vak, kifejezések gyűjtése, össze- alátámasztása.
zsargon.
hasonlítása.
Művészi archaizálás: pl. Weöres
Sándor: Psyché, Esterházy Péter
(Csokonai Lili): Tizenhét hatytyúk, Parti Nagy Lajos: Magyar
mesék c. művei stb. alapján
Nyelvváltozatok (normatív, csoportnyelv, rétegnyelv, köznyelv,
irodalmi nyelv, tájnyelv, szleng.
A szókincs változása: szavak
eltűnése, újak keletkezése, idegen
eredetű szavak, belső keletkezésű
szavak, jelentésváltozás stb.
Nyelvváltozat, nyelvi szinkrónia, diakrónia, archaizálás, normatív nyelvváltozat, köznyelv, irodalmi nyelv, csoportnyelv, rétegnyelv, szleng, argó, zsargon, tájszó, nyelvjárás, idegen ereKulcsfogalmak / fogalmak
detű szavak, idegen szavak, jövevényszavak, belső keletkezésű
szavak, szóteremtés, szóalkotás, szóösszetétel, szóképzés, rövidülés, mozaikszó-alkotás, tükörfordítás, jelentésváltozás.
Előzetes tudás

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Színház- és drámatörténet – a klasszicista művészet, fókuszban a francia klasszicista színházzal
1045

Órakeret
9 óra
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Ókori görög és angol reneszánsz színház, drámatörténet, drámai műfajok, drámaszerkezetek, klasszikus és reneszánsz művészet, görög oszloprend,
tümpanon, metopé, fríz, diadalív, hármas egység, szabálykövetés, komikum és
Előzetes tudás
tragikum, lehetséges A fösvény vagy más Molière-mű ismerete, commedia
dell’arte, deus ex machina.
Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonyának megértetése.
A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, szabályok), valamint a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggéseinek felismertetése.
Tantárgyi fejA komikum műfajformáló minőségének és változatainak megérttetése.
lesztési célok
Műelemző képesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hősök jellemzése,
magatartásuk, konfliktusaik értékelése.
Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének megbeszélése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A klasszicizmus ideológiai alap- A klasszicista normatív esztétika
Ttörténelem:
jai – szabálykövetés az ókorból,
sajátosságainak felismerése.
Racionalista filozófia, a
görög és római minták, racionaA klasszicista stílusjegyek felismeNapkirály uralkodása.
lista filozófia.
rése különböző művészeti ágakban.
Klasszicista építészet (pl. Párizs: A legfontosabb művészek és művePantheon, Szentpétervár: kazanyi ik megkülönböztetése.
Informatika:
székesegyház, Washington: Capi- A tanult Molière-komédiában a sze- Könyvtári és internetes
tolium stb. ), klasszikus minták
replők jellemzése, a típusok felisme- tájékozódás.
szerint tervezett épületek, időnrése, a rezonőr megtalálása, a comként modern technológiával, (pl. media dell’artéhoz fűződő kapcsolat
Sztaszov moszkvai diadalkapuja
felismerése.
Földrajz:
vasból stb.)
A deus ex machina szerepének átlá- Topográfiai tájékozódás.
Szobrászat: antik szépségesztása.
mény (pl. Canova, Thorvaldsen
A komikumtípusok (helyzet, jellem
stb.).
és csel) megkülönböztetése, néhány Matematika:
Festészet: hőskultusz, tiszta forkomikumelmélet (fölény, kontraszt, Szimmetria, axiómák,
mák, reneszánsz minták, harmószelep, felszabadító nevetés, hiba,
Descartes, Pascal.
nia (pl. David, Ingres, Goya stb.). gépis ismétlődés stb.) megkülönbözZene: szonátaforma, arányosság, tetése.
szabályosság, szimmetria, szimEgy klasszicista típusú jelenet csoTermészettudomány:
fónia, vonósnégyes, kamarazene, portos összeállítása, előadása.
Descartes, Pascal.
opera, oratórium (Haydn, Mozart,
Beethoven stb. művei alapján, pl.
Császár-vonósnégyes, Don Giovanni, Requiem, IX. szimfónia
stb.).
Irodalom: merev szabályok, észszerűség, áttekinthetőség, szenvedélymentesség, nyugodt fegyelmezettség, választékosság,
nagyfokú műgond, kedvelt műfajok: eposz, tragédia, komédia,
óda, epigramma, tanmese, szatíra,
episztola.
Klasszicista dráma (pl. Arisztotelész Poétikája, Boileau Költészettana alapján), hármas egység,
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illendőség, racionalitás, mértéktartás, rezonőr, klasszicista színház (pl. Corneille, Racine stb.).
Egy Molière-komédia (pl. Tartuffe vagy A fösvény) részletes
elemzése, színházi – és/vagy filmes – megtekintése.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Klasszicizmus, klasszika, empire, racionalizmus, bécsi klasszicizmus, szonáta, szimfónia, komédia, hármas egység, rezonőr,
commedia dell’arte, farce, Comédie-Française, komédia- és
komikumtípusok, felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás.

Világirodalom – a felvilágosodás

Órakeret
15 óra

Regény, klasszicizmus, Robinson és Gulliver történetének feldolgozásai.
Világnézetek, művészi felfogások ütköztetése, ezáltal az erkölcsi és esztétikai
ítélőképesség fejlesztése.
Összehasonlítás és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai
Tantárgyi fejirányzat és stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések
lesztési célok
megvilágítása.
Szemelvények, művek értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A felvilágosodás filozófiai alapAz eszmetörténeti korszak, filozófi- Történelem:
jai: racionalizmus és empirizmus; ai irányzat és stílusirányzat kategóA felvilágosodás korástílusirányzatai: rokokó, klassziriáinak megkülönböztetése.
nak történelme és bölcizmus és szentimentalizmus.
Az olvasott művek és szemelvények cselete; értekezések, az
Művek, szemelvények az angol,
értelmezés.
Enciklopédia készítése,
francia és német irodalomból (pl. A választott szerzőkhöz, művekhez a felvilágosult abszolua francia Enciklopédia szócikkei- kapcsolódó fogalmak felismerése.
tizmus.
ből, valamint Defoe, Swift, Aus- A francia Enciklopédia megbeszélt
ten, Voltaire, Rousseau; Goethe,
részletei alapján szócikk írása felviSchiller különféle műfajú alkotá- lágosult szellemben.
saiból stb.).
A felvilágosodás eszméinek kiemelése az olvasott szövegekből.
Voltaire: Candide (szatirikus áb- Az egymásnak ellentmondó állásrázolás, tézisregény, kalandrepontok megértése, érvelés, állásfoggény, „Műveljük kertjeinket!”),
lalás valamelyik irányban.
Goethe: Faust (részletek alapján): Kötelező olvasmány: Candide; más
drámai a drámai költemény jelművekből (pl. Robinson Crusoe,
legzetességei, a romantika előzGulliver utazásai, Büszkeség és balményei, az emberi lét értelmének ítélet, Az ifjú Werther szenvedései
kérdése, a boldogság lehetősége – stb.) kiselőadás vagy házi dolgozat
vagy lehetetlensége.
készítése.
A szatirikus ábrázolásmód felismeA tárgyalt művek továbbélése:
rése és önálló alkalmazása, a drámai
modern Faust-témák, robinzoná- költemény műfaji jellegzetességeidok, utópiák és disztópiák (pl.
nek tudatosítása.
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Szabó István: Mephisto, Karinthy: Utazás Faremidóba, Szathmári: Kazohinia, Verne: Kétévi
vakáció, Golding: A legyek ura
stb.).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Rövid utópia vagy disztópia megtervezése, megírása.

Felvilágosodás, racionalizmus empirizmus, rokokó, klasszicizmus és szentimentalizmus, utaztató regény, kalandregény, tézisregény, szatíra, utópia, disztópia, Enciklopédia, példázat, robinzonád, értekezés, Eldorádó, Lilliput, Brobdingnag, Nyihahák.

A magyarországi felvilágosodás – portrék:
Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel

Órakeret
17 óra

Felvilágosodás, rokokó, klasszicizmus, szentimentalizmus.
Csokonai néhány verse.
Előzetes tudás
Nyelvújítás, nyelvművelés.
Anakreón és Horatius életművének néhány jellemzője.
Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése által a
nemzeti és az európai identitás erősítése, az egyén és közösség problémáinak
európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság, az anyanyelv és az
anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések megismerése, az ezzel
kapcsolatos dilemmák átgondolása.
Tantárgyi fejA magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések gondolesztési célok
latainak, Kazinczy tevékenységének, a magyar felvilágosodás időszakának,
irodalmi életének, néhány sajátosságának megismertetése, a nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása.
Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felismertetése,
összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyarországi klasszicista műA rokokó, copf, klasszicista és szen- Történelem:
vészet: városépítészet, klasszicis- timentális motívumok megkülönbö- Mária Terézia és II. Jóta épületek antik és korabeli nyu- zetése a korszak művészetében.
zsef kora, jozefinizmus,
gati minták alapján (pl. Pollack
Párhuzamok és különbségek találása felvilágosult abszoluMihály: Nemzeti Múzeum, Wila felvilágosodás európai és hazai
tizmus, Martinovicsliam T. Clark: Lánchíd, Péchy
alkotásaiban.
összeesküvés.
Mihály: debreceni nagytemplom, A kor történelmi-politikai viszonyaHild József: egri és esztergomi
inak, valamint ezek művészetre
Székesegyház, stb.), szobrászat
gyakorolt hatásának megértése.
Művészettörténet:
(pl. Ferenczy István), festészet
A kapcsolódó művészettörténeti,
Klasszicizmus.
(pl. id. Markó Károly, Barabás
irodalmi és nyelvtörténeti fogalmak,
Miklós stb.).
tények megkülönböztetése.
A felvilágosodás korának irodal- A tanultak aktualizálása: az olvasott
ma: művelődési programok, alko- szövegek alapján állásfoglalás a
tói csoportok, irodalmi közponnyelvművelés mai létjogosultságátok, sajátos életutak.
nak kérdéséről.
Néhány mű megismerése és érMemoriterek megtanulása és előtelmezése (pl. Bessenyei György adása.
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értekező prózája – pl. Magyarság Csokonai és Berzsenyi tanult verse–, Batsányi János: A franciaorinek értelmezése, önálló elemzése.
szági változásokra, Kármán József: Fanni hagyományai – részletek, Kazinczy Ferenc: a Tövisek és virágok egy-két epigrammája).
Kazinczy irodalomszervező és
nyelvművelő tevékenysége
Nyelvtörténet: a nyelvújítás, ortológusok és neológusok, kapcsolódó szövegek (pl. Mondolat,
Felelet a Mondolatra, Ortológus
és neológus nálunk és más nemzeteknél stb.).
Tudományos igényű nyelvrokonság-kutatás.
Csokonai Vitéz Mihály portréja;
életművének műfaji, formai és
stiláris sokszínűsége (pl. A Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz, Az
estve, Tartózkodó kérelem, A
Magánossághoz stb.) alapján.
Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében (pl. A közelítő
tél, A magyarokhoz I-II., Levéltöredék barátnémhoz, Osztályrészem stb. alapján).
Csokonai és Berzsenyi hatása,
továbbélése a későbbi magyar
költészetben.
Felvilágosodás, rokokó, klasszicizmus és szentimentalizmus,
idő- és értékszembesítés, levélregény, értekezés, röpirat, nyelvújítás, ortológus, neológus, Mondolat, piktúra és szentencia,
Kulcsfogalmak / fogalmak
tanító óda, elégiko-óda, elégia, epigramma, ekhós vers, anakreóni dal, episztola, létösszegzés, antik strófaszerkezet, fentebb
stíl, népiesség, nyelvrokonság-kutatás.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Nyelvtörténet (rendszerezés)

Órakeret
12 óra

A nyelvrokonság kérdése, kutatása, nyelvtörténeti korok, nyelvemlékek, nyelvújítás.
A korábban tanult tartalmak rövid áttekintése, rendszerbe foglalása, az összefüggések megláttatása, a szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése.
Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, történeti korszakairól és helyéről a világ nyelvei között.
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan nyelvrokonítástól,
1049

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – M ű vé s z e t ek t a n t ár gy c s o p or t

de nyitottság kialakítása az újabb tudományos kutatások irányában.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A nyelvrokonság-kutatás állomá- A rendszerezett ismeretek közötti
Történelem:
sai, bizonyítékai, nyelvrokonaink. összefüggések meglátása.
Az egyes nyelvtörténeti
Nyelvtörténeti korszakok (előkorok történelmi háttere.
magyar kor, ősmagyar kor, ómagyar kor, középmagyar kor, újmagyar kor).
Matematika:
Nyelvemlékek, nyelvtörténeti
Rendszeralkotás.
jelentőségű kiadványok, nyelvújítás.
Nyelvtörténeti-nyelvtudományi
Informatika:
kézikönyvek (pl. A magyar nyelv
Rendszeralkotás, könyvtörténeti-etimológiai szótára –
tárfa.
TESZ) megismerése, használata.
Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.
Nyelvrokonság, finnugor, nyelvtörténeti korszakok, nyelvemlékek, nyelvújítás, ortológus, neológus, TESZ, kódex, ősnyomKulcsfogalmak / fogalmak
tatvány.
Világirodalom – az európai és amerikai romanÓrakeret
tika, az irodalom határterületei – a klasszikus
19 óra
detektívtörténet
Romantika, romantikus, krimi, látomás, szimbolika, fantasztikum, rémtörténeElőzetes tudás
tek, történelmi regény, párbaj, elvágyódás, misztikum.
Eszmény és valóság viszonyának értelmezése.
Eszmei és erkölcsi törekvések értékelése, a romantika jellegének, jelentőségének megértetése.
Tantárgyi fejFelkészítés a stílus és hangnem összetettségének befogadására, a látomásosság,
lesztési célok
a fantasztikum értékelése.
A krimik és általában a szórakoztató irodalom értő olvasása, a műfaji jellegzetességek felismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A romantika filozófiai alapjai (pl. A romantika stílusjegyeinek felisTörténelem:
Fichte, Schelling stb. gondolatai
merése különböző művészeti ágakA 19. század egyetemes
alapján).
ban, más stílusirányzatokkal (pl.
történelme, filozófiai
Építészet: historizmus,
klasszicizmus, realizmus stb.) való
háttere.
neostílusok, eklektika (pl. londo- keveredésüknek meglátása.
ni Parlament, neuschwansteini
A legfontosabb művészek és művekastély, brightoni királyi nyaraló, ik megkülönböztetése.
Informatika:
budapesti Vigadó, Országház,
A romantikus művek elemző bemu- könyvtári és internetes
Operaház, Lánchíd stb.), a matatása, az ellentmondások feltárása, tájékozódás.
gyar építészet, városrendezés
a jelképek megértése, az érzelmi,
hírességei (pl. Széchenyi István,
ideológiai háttér értelmezése.
Pollack Mihály, Hild József,
Egy romantikus regény több szem- Földrajz:
Feiszl Frigyes, Ybl Miklós,
pontú elemzésének önálló elkészíté- Topográfiai tájékozódás.
Steindl Imre stb.).
se, az epikus művek szereplőinek
Festészet: történelmi témák,
jellemzése.
misztikum, erős érzelmek, halál,
Az irodalmi liberalizmus szerepének Természettudomány:
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
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víziószerűség, szabálytalanság
(pl.Goya, Géricault, Delacroix,
Caspar David Friedrich,
Constable, W. Turner, Barabás
Miklós, Lotz Károly, Madarász
Viktor, Benczúr Gyula, Székely
Bertalan, Zichy Mihály stb.).
Szobrászat: színpadiasság, pátosz, erő, szenvedély, hősi erkölcs, emlékműszobrászat, Rude,
Carpeaux, Izsó Miklós, Stróbl
Alajos stb.).
Zene: nemzeti jellegű táncmuzsika (polka, mazurka, keringő stb.),
túlfűtött érzelmek ábrázolása,
szenvedély, opera, prelűd, noktürn, impromptu, dal, ballada,
szimfonikus költemény (pl. Mahler, Smetana, Offenbach, Csajkovszkij, Verdi, Schumann,
Schubert, Chopin, Liszt, Paganini, Wagner, Brahms, Mendelssohn, Strauss, Erkel stb.).
Irodalom: lelkesedés vagy világfájdalom, felfokozott érzések,
szenvedély, elvágyódás (térben,
időben), kontrasztosság, nemzeti
jelleg, fordulatos cselekmény,
egzotikum, misztikum, a múlt
dicsőítése, szabadságvágy, személyesség, egyéniségkultusz,
töredékesség, műfajkeveredés, új
műfajok létrejötte stb.
Novalis: Himnuszok az éjszakához, a halálon túli szerelem eszménye, vallásos és szerelmi áhítat
keveredése, halálvágy.
Hoffmann: Az arany virágcserép,
reális és fantasztikus világ, ironikus-szatirikus ábrázolásmód.
Puskin: Anyegin, verses regény,
realizmus és romantika keveredése, líraiság, személyesség.
Ajánlott olvasmányok rövid ismertetése (pl. Brontë: Üvöltő
szelek, Hugo: A párizsi NotreDame, M. Shelley: Frankenstein,
Scott: Ivanhoe, Lermontov: Korunk hőse stb.).
Egyéb példák az európai romantikus költészetből (pl. Wordsworth: Táncoló tűzliliomok,

felismerése, különbségtétel a roCouleur locale, a helyi
mantika helyi változatai között, az
(természeti, városi) köregyéni megoldások kiemelése.
nyezet megismertetése.
Az új fogalmak értő alkalmazása, a
megismert új műfajok felismerése,
jellemzése.
A romantika jellemzőinek önálló
felismerése az órákon nem elemzett
alkotásokon is.
A klasszikus detektívtörténetek szabályainak megértése, ezek megtalálása a vizsgált szövegekben, az eredeti műfaj és a későbbi műfaji változatok (pl. akciófilm, horror,
shocker stb.) megkülönböztetése, a
szórakoztató irodalom céljának,
rendeltetésének megértése, a művekben rejlő esetleges szépirodalmi
értékek megtalálása.
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Coleridge: Kubla kán, Keats: Óda
egy görög vázához, Hugo: Az éj,
az éj, az éj, Shelley: Óda a nyugati szélhez, Heine: A dal szárnyára veszlek, Poe: A holló, Byron versei stb.).
Poe: novellák (misztikum, borzalom, félelem), kisregény: A
Morgue utcai kettős gyilkosság.
Kitekintés: az irodalom határterületei: a klasszikus detektívtörténet
(esetleg: a rémregény); a detektívtörténet és a mese összehasonlítása, a detektívtörténet mint
modern lovagregény, a krimi
modern könyves és filmes műfajai stb.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Individualizmus, szubjektivizmus, romantika, idealizmus, historizmus, eklektika, nacionalizmus, liberalizmus, couleur
locale, szabálytalanság, elvágyódás (nemzeti múltba, Keletre,
mesékbe stb.), kontrasztosság, fekete-fehér jellemek, felesleges
ember, túlfűtött érzelmek, szenvedélyesség, spleen, dandy, halálkultusz, éjszaka, rémtörténet, borzongás, detektívtörténet,
szerelem, történelmi regény, vízió, áhítat, fantasztikum, misztikum, opera, prelűd, noktürn, impromptu, dal, ballada, szimfonikus költemény.

A szöveg

Órakeret
18 óra

Szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és
típusú szövegeken.
Elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete.
Előzetes tudás
Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosítása.
Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat.
Szövegalkotás, fogalmazások írása.
A következő fogalmak: szöveg, nyelvi szintek, írásbeliség, szóbeliség, szövegtagolás, bekezdés, kulcsszó, írásjelek, mondat.
A nyelv legnagyobb egységének megértetése.
Tudatosabb nyelvhasználat kialakítása, magabiztos szövegértés és szövegalkoTantárgyi fejtás elérése.
lesztési célok
A szövegelemző képességek fejlesztése: lényegkiemelés, alapvető műfajok
megismerése, önálló használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A mondat fölötti nyelvi szintek:
A szöveg logikus tagolásának kéMatematika:
mondattömb, textéma, textus.
pessége, pl. bekezdésekre osztás,
Szöveges feladatok.
A szöveg meghatározása, a szöszerkezet arányai stb.
veg szerkezete: rész, fejezet, beLényegkiemelés.
1052

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – M ű vé s z e t ek t a n t ár gy c s o p or t

kezdés stb.
A szövegértelem összetevői:
pragmatikai, jelentésbeli és
nyelvtani szintje.
A szövegek címének szerepe és
fajtái.
Szerkezeti arányosság (bevezetés,
tárgyalás, befejezés).
Szövegösszetartó erő, szövegkörnyezet, téma-réma, szöveghangsúly.
Szövegértési gyakorlatok.
Szövegalkotási gyakorlatok: a
cím, téma, ill. megadott műfaj
alapján, meghatározott terjedelemben.
A szóbeliség és az írásbeliség
hatása a szövegformálásra, a szóbeli és írott szövegek szerepe,
minősége, eltérő jegyei.
Szövegköziség, az internetes
szövegek jellemzői, az internetes
adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és használhatóságának kérdései.
Szövegfajták, a legjellegzetesebb
szövegtípusok: a beszélt nyelvi
társalgási és az írott monologikus
szövegek.
A szövegfonetikai eszközök és az
írásjegyek szövegértelmező szerepe.
Gyakorlati szövegművek.
a különböző forrásból származó
információk megadott szempontok szerint való összehasonlítása,
megvitatása, kritikai következtetés levonása.
Szépirodalom, intertextualitás.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Találó címadás, a címek értelmezése, az irányított szövegalkotás képessége, az olvasott szövegek pontos megértése.
A hétköznapi életben fontos gyakorlati szövegművek alapvetően fontos
műfajainak megkülönböztetése,
megalkotásukra való felkészültség
(pl. önéletrajz, motivációs levél,
kérvény, adásvételi szerződés, elismervény stb.).
Különbségtétel a szövegtípusok
között.
A hangsúlyozás és a központozás
következetes és egyértelmű alkalmazása.

Történelem:
Forráselemzés.
Természettudomány:
Szaktudományos és ismeretterjesztő szövegek.
Idegen nyelv:
Az idegen nyelvi szöveg/ek kultúrafüggő
felépítése.

Szöveg (textus), textéma, mondattömb, bekezdés, rész, fejezet,
bevezetés, tárgyalás, befejezés, kulcsszó, tételmondat, téma,
réma, szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet,
beszédtempó), szövegértés, szövegalkotás, gyakorlati szövegmű, spontán szöveg, kontextus, intertextus, mikro- és
makroszerkezet, lineáris és globális kohézió, monologikus és
dialogikus szövegtípus, magánjellegű és nyilvános szöveg, leíró, elbeszélő és elemző-meggyőző szövegek, szövegtopik,
szövegfókusz, szövegpragmatika.
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Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Színház- és drámatörténet – Katona József:
Bánk bán

Órakeret
7 óra

Klasszicizmus és romantika, tragédia, drámai szerkezet, a tragikus hős összeomlása, nemzeti múlt, Shakespeare: Hamlet.
A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése.
A „nemzeti dráma” mint közös ismeret.
A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése.
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére (problematika,
Tantárgyi fejdrámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”).
lesztési célok
Érvelő képesség: álláspontok megismerése, összevetése, értékelése.
Egy színházi előadás megtekintése, értelmezése; a mű aktualitásának, érvényességének megvitatása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyar reformkori műveltség, A magyar reformkori műveltség és
Történelem:
szellemi élet; irodalmi kiadvány- romantikus színjátszás helyzetének
II. András uralkodása.
ok, folyóiratok (pl. Erdélyi Mútudatosítása, a Bánk bán korabeli
zeum stb.).
szerepének, fogadtatásának megérA reformkori színjátszás helyzete tése.
Mozgóképkultúra és
(színtársulatok, színházak, vánA Bánk bán c. tragédia szövegének
médiaismeret:
dorszínészet, kritika, pl. Nemzeti (házi olvasmány) elemzése minél
Film és szöveg kapcsoJátékszíni Tudósítás, Honműtöbb szempontból (pl. szerkezet,
lata.
vész, Athenaeum stb.).
jellemek, nyelvezet, erkölcsi kérdéNemzeti témájú színdarabok em- sek, aktualitása stb.), szövegrészlelítése (pl. Kisfaludy Károly: A
tek megtanulása (memoriter), néInformatika:
tatárok Magyarországon stb.).
hány (egymásnak akár ellentmondó) A reformkori folyóiratKatona József: Bánk bán – sok
értelmezés megkülönböztetése.
ok, színtársulatok, színszempontú műértelmezés. Pl.:
Egy színházi előadás vagy filmes
házak felkutatása a
Magánéleti és közéleti konfliktus, feldolgozás megtekintése, a színészi könyvtárban vagy az
alapkérdések.
játék és rendezés megítélése, az
interneten.
A szereplők jellemzése.
előadás összehasonlítása az eredeti
Kapcsolataik, viszonyrendszerük. színdarabbal.
Bánk összeomlása.
Egy szóbeli érettségi témakör kidolA címszereplő megítélésének
gozása, illetve az abban szereplő
változatai.
tartalmak önálló kifejtése.
A tragikum forrásai.
Tiborc panasza.
Melinda felelősségének kérdése,
tetteinek megítélése (kapcsolata
Bánkkal és Ottóval).
Gertrudis bűnei.
„Ki mit tud?” (Miről tudnak és
miről nem az egyes szereplők?
Egyértelmű helyzetek és félreértések, ezek szerepe).
Személyes bosszú vagy igazságszolgáltatás (Bánk gyilkos vagy
nemzeti hős?).
Kinek tartozunk hűséggel? – a
hazaszeretet együtt jár-e az uralkodó iránti feltétlen hűséggel?
Előzetes tudás
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Az ellenállás joga és erkölcsi
megítélése.
Felépítés, szerkezeti megoldások.
A történelmi hűség kérdése.
A szöveg eredetiségének kérdése.
Párhuzamok a Hamlettel.
Keletkezés- és befogadástörténet,
a dráma korabeli politikai aktualitása.
A mű hatása – feldolgozásai más
művészeti ágakban (pl. Erkel
Ferenc operája, Csók István:
Bánk Melinda ravatalánál stb.).
Színházi, filmes feldolgozások.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, drámai nyelv, klasszicizmus, romantika, „tündéri láncok”, drámai konfliktus, vándormotívum, teljességeszmény,
középpontos dráma, tragikum, drámai szerkezet.

Magyar irodalom a 19. század első felében –
portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály

Órakeret
18 óra

Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról, Kölcsey Ferenc: Himnusz, Huszt; Vörösmarty Mihály: Szózat.
Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra.
A nemzeti romantika sorskérdéseinek elemzése, az alkotók műveiben megjelenített egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése.
A reformkor – nemzeti romantika – népiesség fogalmak tartalmának, szerepéTantárgyi fejnek és jelentőségének megértetése.
lesztési célok
Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elősegítése,
jelentőségük megértetése.
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási, az önálló verselemzési képesség
fejlesztése.
Az összehasonlító verselemzés módszereinek megtanítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kölcsey Ferenc alkotói portréja;
A magyar nemzeti romantika főbb
Földrajz:
közéleti szerep, egyéni és közös- kérdéseinek tudatosítása.
Az alkotókhoz kapcsoségi sors.
Kölcsey és Vörösmarty életrajzának lódó topológia.
Néhány lírai alkotásának (pl.
és pályaképének bemutatása.
Himnusz, Vanitatum vanitas,
Néhány lírai alkotásuk részletes
Zrínyi dala, Zrínyi második éne- elemzése.
Történelem:
ke, Huszt stb.) részletes elemzéA Himnusz és a Szózat összehason- A reformkor történelme,
se.
lító elemzése, az összehasonlító
az országgyűlés műköÉrtekező prózája (pl. Nemzeti
verselemzés általános szempontjaidése a 19. században.
hagyományok és/vagy a
nak tudatosítása.
Parainesis részlete alapján).
Memoriterek megtanulása és előVörösmarty Mihály portréja; roadása.
mantikus világlátás, tematika és
Egy-egy szóbeli érettségi témakör
képalkotás lírában és drámában.
(portrék) kidolgozása, illetve az
Előzetes tudás
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Néhány lírai alkotásának (pl.
Szózat, Előszó, A Guttembergalbumba, Gondolatok a könyvtárban, Az emberek, A vén cigány, Ábránd, A merengőhöz
stb.) részletes elemzése.
A Csongor és Tünde értelmezése
(pl. alapkérdések, értékszerkezet,
motívumok, műfaji sajátosságok:
mesejáték / drámai költemény, a
szereplők csoportjai, filozófiai
kérdések, párhozamok a Fausttal,
a népmesék hatása, a befejezés
megítélése, a mű korabeli fogadtatása és utóélete, színházi feldolgozásai stb.).
Zene és szöveg kapcsolata: Erkel
Ferenc: Himnusz, Egressy Béni:
Szózat.
Szövegek egymásra hatásának
vizsgálata, különböző korok
egymásra épülő szövegeinek öszszehasonlítása (intertextualitás,
pl. Ószövetség, Prédikátor könyve – Reviczky Gyula: Magamról
– Kölcsey Ferenc: Vanitatum
vanitas – Orbán Ottó: Vanitatum
vanitas stb.).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

abban szereplő tartalmak önálló
kifejtése.

Rapszódia, óda, epigramma, dal, himnusz, szózat, önmegszólító
vers, Magyar Tudós Társaság, országos rendek, szerepvers,
prédikátor, keretes vers, retorikus érvelés, nemzethalál víziója,
herderi jóslat, romantikus képalkotás, látomásosság, parainesis,
intertextualitás, összehasonlító verselemzés, idő- és értékszembesítés, belső vita, filozófiai mesedráma, drámai költemény,
allegorikus szereplők, világszintek, művelődéskritika.

Látásmód – Jókai Mór

Órakeret
6 óra

Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, heroizmus és
humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdota, anekdotikusság,
A kőszívű ember fiai vagy más Jókai-regény.
A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi problémakörök felismerése.
Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszélgetés, vita
a korabeli és a mai olvasóközönség befogói elvárásainak különbségéről, a különbség megértetése.
A befogadói horizont tágítása: Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus
ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji változatai.
Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló véleménykifejtésre, a
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történetmondás képességének fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Jókai alkotásainak jellemzői,
A romantikus regény fogalmának és
műfaji változatok az életművéjellegzetességeinek megkülönbözteben.
tése.
Regényírói művészetének sajáJókai Mór irodalomtörténeti szeretosságai a romantikus prózaepika pének, életrajzának és pályaképének
jegyében.
tudatosítása.
Jókai Mór egyik regényének (pl. A romantikus stílusjegyek felismeAz arany ember, Egy magyar
rése az adott regényben.
nábob, És mégis mozog a föld
A tárgyalt regény értelmezése, illetvagy Az új földesúr stb.) elemző ve több szempontú elemzése (pl.
értelmezése sok szempontú meg- szerkezet, jellemek, elbeszélői néközelítéssel, Pl. a romantika meg- zőpont stb.).
jelenési formái; műfaji változat;
Egy szóbeli érettségi témakör (lászerkezet, jellemábrázolás,
tásmód) kidolgozása, illetve az abelbeszéléstechnika, nézőpont,
ban szereplő tartalmak önálló kifejközlésformák; hangnemi és moti- tése.
vikus összetettség, leíró részek,
önéletrajzi és/vagy aktuálpolitikai
vonatkozások stb.
Az adott mű konkrét problémafelvetései, irodalmi előzményei,
befogadás-története és utóélete,
helye az életműben stb.
Regény, epizód, leírás, anekdota.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Életmű – Petőfi Sándor

Kapcsolódási pontok
Történelem:
A 19. századi magyar
történelem.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Jókai-művek filmes feldolgozásai.
Földrajz:
A regény/ek topológiája.

Órakeret
14 óra

Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, életkép,
episztola, felező tizenkettes versforma, ismeretek Petőfi életútjáról, műveiről (
Előzetes tudás
pl. Anyám tyúkja; Füstbe ment terv; János vitéz; Az Alföld; Nemzeti dal és
más lírai alkotások).
A lírai beszédmód változatainak értelmezése, Petőfi jellemző témáinak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönböztetése, jellemző
hangnemeinek befogadása, az életmű sokszínűségének felismertetése.
A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
Tantárgyi fejFelkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására, Petőfi műveiről szóló vélesztési célok
lemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.
Petőfi életművének történelmi korszakonként más és más ideologikus-kultikus
megközelítését elválasztani műveinek szövegszerű elemzésétől.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Petőfi Sándor életműve, pályaPetőfi életrajzának és pályaképének Földrajz:
szakaszok (életérzések, költői
bemutatása, sokszínűségének, elPetőfi életútjának topomagatartás) és jellemző alkotálentmondásosságának átlátása.
lógiája.
sok.
A Petőfiről szóló vélemények, kritiA népi szemléletmód hatása; rokák közül néhány megkülönböztetémantika és népiesség.
se, a köztük lévő ellentmondások
Történelem:
Témák: pl. szerelem, táj, ars poe- meglátása, értelmezése, esetleg saját Az 1848-49-es forrada1057
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tica, forradalom és szabadságharc
stb.
Versciklusok, lírai műfajok és
líratípusok (pl. dalok, helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák;
tájlíra, forradalmi látomásvers) és
versformák változatossága.
Néhány versének (pl. A természet
vadvirága, A puszta, télen, Dalaim, A XIX. század költői, Egy
gondolat bánt engemet, Minek
nevezzelek?, Európa csendes,
újra csendes…, Szeptember végén stb.) részletes, sok szempontú elemzése.
Verses epikája néhány műve (pl.
A helység kalapácsa, János vitéz,
Az apostol stb.) alapján.
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

álláspont kialakítása.
Petőfi korszakainak és legjellegzetesebb témáinak elkülönítése.
Néhány versének sokszínű, több
szempontú elemzése.
Petőfi egyik jellegzetes témájának
(pl. hitvesi költészet, tájköltészet,
forradalmi költészet stb.) bemutatása szabadon választott versek alapján.
Elbeszélő költeményei közül legalább egynek elemző bemutatására.
Memoriterek megtanulása és előadása.
Egy szóbeli érettségi témakör (életmű) kidolgozása, illetve az abban
szereplő tartalmak önálló kifejtése.

lom és szabadságharc.
Informatika:
Petőfi-emlékhelyek felkutatása az internet segítségével.

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra,
látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep,
váteszköltő, elbeszélő költemény.

A magabiztos szövegértés és pontos szövegalkotás képessége. Önálló műelemzés (szöveg- és képelemzés); a tanult művek alapján először látott vagy olvasott
művekről is önálló esszé írása. A szó szerinti jelentésen túli üzenetek értelmezése, a jelképek megértése.
Információk gyors megtalálása a szövegekből.
Az olvasott szövegek tartalmának önálló és pontos összefoglalása, lényegkiemelés.
Önálló vázlatkészítés, jegyzetelés, írott és hallott szövegekből egyaránt.
Pontos definíciók és lényegre törő kérdések, problémák megfogalmazásának
képessége.
Magabiztos helyesírási készség, szótár- és szabályzathasználat. A keresett szavak, kifejezések vagy szabályok gyors megtalálása.
A magyar nyelv szerkezetének, felépítésének átlátása, a különféle nyelvtípusok
grammatikai különbségeinek tudatosítása.
A magyar nyelv történetének átlátása, az egyes nyelvtörténeti korok lényegre
törő bemutatásának képessége.
A tárgyalt művészet- és irodalomtörténeti korok átlátása, az adott korok stílusjegyeinek felismerése, a hozzájuk kapcsolódó fogalmak, szakkifejezések megértése, pontos használata.
A megtanult tartalmak kreatív alkalmazása akár egyéni munkában, akár párban
vagy csoportban.
Magabiztos könyvtári és internetes tájékozódás, a házi dolgozat, a projekt és a
portfólió műfajainak alkalmazása az aktuális témákkal kapcsolatban.
Az egymásnak ellentmondó elméletek és vélemények közötti különbségtétel
képessége, esetenként saját álláspont kialakítása, logikus érvelés emellett.
Önálló vélemény megfogalmazásának képessége a tanult művekkel, illetve az
ezekben szereplő erkölcsi értékekkel kapcsolatban. Az epikus művek szereplőinek árnyalt jellemzése.
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Áttekinthető, olvasható íráskép, egyértelmű jelölésekkel.
Memoriterek szöveghű és kifejező előadásának képessége, a szöveg értelmét
tükröző hangsúlyozás.
Szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben a megfelelő hangnem, stílusréteg és nyelvváltozat megválasztásának képessége.
Az idézés szabályainak és etikai normáinak alkalmazása.
Az egyes műfajok jellemzőinek felismerése, szövegalkotás képessége a megjelölt műfajokban, azok szabályainak betartása mellett.
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3.2.2.2 11-12. évfolyam alapképzés
A 11-12. évfolyamon a művészetismeret-kommunikáció alapképzés a NAT fejlesztési céljaiból és
közműveltségi tartalmaiból kiindulva heti 4 órában a középszintű érettségi követelményeire készít
fel.

3.2.2.2.1 11. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Arany János, az útmutató
(Életmű)

Órakeret
13 óra

A bűn és bűnhődés problematikája – az ókortól a 19. századig.
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, ballada, óda, elégia,
ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes.
Előzetes tudás
Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. A walesi bárdok,
Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör (memoriterek is).
Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések és válaszok
megismerése és értékelése révén az egyéni és közösségi felelősségérzet növelése.
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; néhány jellegzetes alkotásának
összevetése, az életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői szerepének,
Tantárgyi fejköltészete jellegének megismertetése.
lesztési célok
Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány verses epikai alkotása.
Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására,
a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Arany János pályaképe. PályaAz életmű főbb alkotói korszakaiInformatika:
szakaszok (költői magatartások)
nak; költészete sajátosságainak isKönyvtári és internetes
és jellemző alkotások.
merete.
tájékozódás.
Az időben eltévedt hős: A Toldi
Petőfi és a népies stílustendencia
estéje értelmezése.
továbbélésének felismerése.
A ballada műfaji sajátosságai;
A lírikus és epikus költőszerep
Művészettörténet:
lehetséges kategorizálások, tema- szembeállítása, változó megítélése.
A 19. század magyar
tikus és szerkesztésmódbeli küA Toldi és a Toldi estéje néhány
festészete, Zichy Mihály
lönbségek a két balladakorszak
szempontú összevetése.
illusztrációi.
alkotásaiban (két-három ballada, Tények és értékek. A cselekedet
pl. Ágnes asszony, Szondi két
erkölcsi megítélése. A bűn, bünteapródja, Tengeri-hántás stb.)
tés, bűnhődés, felelősségtudat foTörténelem:
Jellemző lírai tematika (pl. ars
galmainak elkülönítése, értékelése.
Az Arany-balladák törpoeticák), hangnemek, műfajok
A historizmus legfontosabb jellem- ténelmi háttere.
(pl. elégiko-óda, elégia) és szerzőinek ismerete.
kesztésmód, verstípusok (pl. idő- Egy-egy lírai/képzőművészeti alkoés értékszembesítés, létösszegtás önálló értelmezése; az Aranyra
zés) a nagykőrösi és a kései köljellemző lírai témák, műfajok, poétészetben (Letészem a lantot,
tikai megoldások, versformák, versEpilogus és legalább még kéttípusok ismerete.
három lírai alkotás pl. Ősszel,
Memoriterek tolmácsolása (teljes
Kertben, A tölgyek alatt).
művek, valamint epikai alkotások
Historizmus a magyar festészetrészletei).
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ben (pl. Barabás Miklós, Szinyei
Merse Pál, Munkácsy Mihály
alkotásai). A Magyar Nemzeti
Galéria „Magyar történelmi festészet” című állandó kiállításának
megismerése kutatólap segítségével. Budapesti séta - a múlt
századi épületek, épületegyüttesek felkutatása, megismerése.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Arany életművének bemutatása:
(legalább öt-hat lírai alkotás, kéthárom ballada és a Toldi és a Toldi
estéje alapján); a műveiről szóló
vélemények, elemzések értelmezése, kritikus befogadása; egy-egy
szóbeli témakörben kijelölt feladat
kifejtése.
Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, elégico-óda
ütemhangsúlyos és időmértékes formák és együtthatásuk (pl.
felező tizenkettes/alexandrinus stb.), verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés).

„Emberiség-költemény” magyar módra
Órakeret
Madách Imre: Az ember tragédiája
9 óra
(Színház– és drámatörténet)
A magyar színház történetének néhány sajátossága, drámairodalmunk helyzete
a 19. század első felében.
Alapvető drámai műfajok és formák.
Előzetes tudás
A romantika műfaji kevertsége.
Goethe: Faust, Vörösmarty: Csongor és Tünde
Az emberi létezés alapkérdéseinek felvetése. Transzcendens és materiális létezés konfliktusa.
Tantárgyi fejKözelebb jutás a mű megértéséhez többféle módszerrel: filozófiai, bölcseleti
lesztési célok
tartalmak, sajátos drámai hősök; többféle világfelfogás egyidejű létezése; a
drámai költemény mibenléte stb. Műértelmezés többféle megközelítésből.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Madách Imre: Az ember tragéNéhány – akár egymásnak ellentInformatika:
diája – sok szempontú műértelmondó – műértelmezés megismeré- Tájékozódás a Tragédia
mezés.
se, kritikus befogadása.
hazai és nemzetközi
Műfajiság és következményei a
Szövegismeret (házi olvasmány).
színházi előadásairól,
szerkezetre és hősökre.
Memoriter: részlet(ek) a műből,
fordításairól.
Történelemszemlélet, bölcseleti
szállóigévé vált sorok.
háttér (szabadelvűség és pozitiA mű önálló értelmezése, egy szóvizmus, utópikus szocialisták
beli érettségi témakör anyagának
Történelem:
→ellenutópia).
összeállítása, és az abban megjelölt Filozófiai irányzatok a
Tér- és időszerkezet (keret- és
feladat kifejtése.
19. században (pl. pozitörténeti színek/álomszínek, álom
tivizmus, Comte, Taine).
az álomban)
A tragédiában megjeleSzereplők és céljaik, ellentétes
nített történelmi korérdekek
szakok.
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Természettudomány:
Kopernikusz: a heliocentrikus világkép megalkotása.
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Dráma:
Dramatikus játékok.
Drámai költemény, lírai dráma, világdráma, emberiségköltemény, kétszintes dráma, bölcseleti elvek, falanszter, ellenutópia, pozitivizmus.

Az előmodernség jegyében
Tematikai egy– magyar irodalom a 19. sz. második felében –
Órakeret
ség / Fejlesztési
Vajda János, Mikszáth Kálmán (portré)
15 óra
cél
századvégi novellisták.
Retorika
Arany János életműve. Madách: Az ember tragédiája.
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent Péter esernyője); Gárdonyi Géza művei. Egy Jókai-regény.
Előzetes tudás
Érvelő szövegek értelmezése és alkotása.
Jelentéstani ismeretek.
Kulturált véleménynyilvánítás.
Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, férfi–nő,
szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés). Az elbeszélői
állásfoglalás meg(nem)jelenése az elbeszélő művekben.
Régióhoz kötődés és egyetemes emberi kérdések felvetése összefüggésének,
egymást nem kizáró voltának bemutatása.
A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség továbbhatása, a líra
alakulása, a századvég novellisztikájának néhány darabja).
Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a novelTantárgyi fejlaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés megfigyelése, egy relesztési célok
gény sok szempontú megközelítése. A jelentés és az időszerkezet összefüggésének bemutatása különböző epikai művekben.
A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése/felelevenítése, ezek alkalmazása a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban.
A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése.
Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges nyelvi,
gondolkodási képességek fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A 19. század második felének
A 19. sz. második fele magyar iroTörténelem:
magyar irodalmából néhány szer- dalmi sajátosságainak és a korszak
Filozófia – a létre vonatző és mű(részlet) ismerete.
néhány jellemző tendenciájának (pl. kozó kérdések, etika,
Vajda János alkotói helyzete,
Petőfi és a népiesség hatásai) isme- erkölcsfilozófia.
költészetének jellemzői (legrete.
alább. egy műve, pl. Húsz év
Vajda és az Ady fellépése előtti
múlva, A vaáli erdőben, Az üstö- költők (pl. Reviczky, Komjáthy)
Földrajz:
kös).
szerepének, hatásának ismerete.
A földrajzi tér regionális
A századvég és századelő
A századvég novellisztikájának né- szerveződése, a Miknovellisztikája (műelemzési lehe- hány darabját értelmezve a novella- száth-regény/ek topolótőségek, pl. Gozsdu Elek, Petelei elemzési készség elsajátítágiája.
István, Tömörkény István, Bródy sa/továbbfejlesztése.
Sándor, Cholnoky Viktor, AmbMikszáth elhelyezése a magyar rerus Zoltán műveiből).
gény- és novellairodalom történeté- Praktikus tanulás:
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Mikszáth alkotásainak jellemzői,
témák, motívumok és műfaji változatok az életművében.
Írásművészetének sajátosságai,
stílusszintézise.
A Tót atyafiak és A jó palócok
novelláinak világa (legalább két
mű elemzése).
Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma, Új Zrínyiász, A
Noszty fiú esete...) elemző értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat;
szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-technika, nézőpont, közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás).
A lelkiismeret szabadsága és a
személy erkölcsi felelőssége.
Szándék és következmény.
Mikszáth parlamenti tevékenységének, és az Új Zrínyiász néhány
részletének segítségével a retorikai alapműveltség megerősítése,
kibővítése.
A szónok tulajdonságai, feladatai,
a szónoki beszéd kommunikációs
funkciói.
A beszéd felépítése, a beszéd
megszerkesztésének menete az
anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése. Az érvelési hibák. A
cáfolat módszerei.
A kiselőadás és a vizsgafelelet
felépítése.
A hatásos előadásmód eszközei.
Az előadás szemléltetésének
módjai: bemutatás, prezentáció
stb.

Kulcsfogalmak / fogalmak

ben, egy regényének sok szempontú
megközelítése, adott szempontú,
önálló novellaértelmezés.
Műismeret: Vajda János legalább
egy műve; Mikszáth egy regénye
(házi olvasmány) és két novellája.
A tanult/olvasott művek (önálló)
értelmezése; egy szóbeli érettségi
témakör anyagának összeállítása és
az abban megjelölt feladat kifejtése.
A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.
Az alapvető retorikai alapfogalmak
jelentésének ismerete mai értelemben; a retorika és a kommunikációs
tényezők kapcsolata, a retorika
kommunikációbeli szerepe. A szónok legfontosabb tulajdonságainak,
a beszédfajták ismerete.
A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközeinek) és nem
nyelvi kifejezésbeli eszközeinek
ismerete és használata a különféle
szövegműfajokban, az audiovizuális
és multimédiás közlés különböző
formáiban.
A hivatalos felszólalás, hozzászólás
gyakorlása különböző helyzetekben.
Közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése.
Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása.

retorikai alapok.
Történelem:
Antik szónokok, neves
magyar szónoklatok (pl.
Kölcsey, Kossuth, Deák).
Közéleti megnyilatkozások retorikája.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A meggyőzés, befolyásolás, a hatás eszközei.
Dráma:
A színpadi beszéd retorikai elemei.
Matematika:
Bizonyítás, érvelés, cáfolat.

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság, nézőpontváltások,
Don Quijote-izmus, időben eltévedt hősök, novellafüzér,
dzsentri-tematika, szabad függő beszéd.
Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó,
törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita,
ajánlás).
Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat
megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés
(összefoglalás, kitekintés).
Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. Érvelés, indukció, deduk1063
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ció.
Klasszikus modernség:
az európai epika a romantika után
Órakeret
(a 19. sz. második fele)
19 óra
(Világirodalom.)
Romantika, műfajkeverés, fejlődési regény, történelmi regény, hőstípusok, feElőzetes tudás
lesleges hősök, hivatalnokfigurák.
Eszmény és valóság, látszat és valóság viszonyának értelmezése.
A környezet, származás és a nevelődés hatása a hősök karakterére. Különböző
életvezetési stratégiák, eszmei és erkölcsi törekvések megismerése, értékelése.
A művekben megjelenített témák, élethelyzetek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban, ezáltal az olvasói empátia, az esztétikai és erkölcsi ítélőképesség fejlesztése.
A megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése és értéTantárgyi fejkelése.
lesztési célok
A romantika és a kritikus, realista szemlélet együtthatásának, folytonosságának
felismertetése, a realista stílusirányzat jellemzőinek értelmezése.
Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.
Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képességek: házi
olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló/házi dolgozat készítése
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A realista és naturalista epika
Eligazodás a 19 századi prózapoéti- Történelem:
jellemzői (esztétikai elvek, tema- ka és (kisebb alapossággal) a zene
Kitekintés a 19. század
tika, látásmód, stílus- és formaje- világában. Szabadság és korlátozott- nagy gondolkodóira (pl.
gyek) a 19. század közepétől; a
ság – elszámolási képesség a morá- Spencer).
prózaepika újításai (nézőpontok, lis korlátok átlépésének következsíkváltások, időszerkezet, polifó- ményeivel.
nia; új műfaji változatok) a kisHázi dolgozat / beszámoló / könyvés nagyepikában.
ajánló készítése egyéni olvasmányKarriertípusok, életpályák, hivaélmény alapján a korszak műveiből.
talnokok, értelmiségiek: művek,
Műismeret: néhány mű/részlet pl.
szemelvények az angol/amerikai, Emily Brontë, Dickens, Stendhal,
francia, német és orosz irodalom- Balzac, Flaubert, Zola, Gogol, Lev
ból (pl. Emily Brontë, Dickens,
Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov
Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, alkotásaiból.
Gogol, Lev Tolsztoj, DosztoEgy választott/kijelölt epikai alkotás
jevszkij, Csehov alkotásaiból.
(házi olvasmány) elemző bemutatáAz aktuálisan tanított szerzőkhöz, sa a közös értelmezés után.
művekhez kapcsolódó fogalmi
Egy lehetséges szóbeli témakörben
ismeretek.
kijelölt feladat kifejtése.
A programzene és az opera műfaji határainak kitágítása – Debussy
és Wagner.
Realizmus, klasszikus modernség, naturalizmus, karrier-regény,
lélektani regény, eszmeregény, tolsztojánizmus, a hagyományos
időrend megbontása, regényciklus, mindentudó elbeszélő, poliKulcsfogalmak / fogalmak
fónia, nézőpontváltások, megbontott időrend, programzene,
fantasztikum.
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
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Klasszikus modernség:
az európai líra a romantika után
Órakeret
(a 19. sz. második fele),
15 óra
újítások a képzőművészetben; stilisztika
(Világirodalom)
Romantika, műfajkeverés, befogadói és műelemzési tapasztalatok.
Alapvető szóképek és alakzatok, nyelvi játékok, kreatív írás, stílusregiszterek,
Előzetes tudás
nyelvi magatartás, nyelvi norma.
Képzőművészeti korszakok ismerete a 19 század első feléig.
A különféle stílusirányzatok, képzőművészeti és poétikai törekvések, formabontó újítások megismerése, együttélésük, együtthatásuk, a sokszínűség megtapasztalása.
A többértelműség, az értelmezési lehetőségek szélesedésének elfogadása, a
kizárólagosságra törekvő jelentéstulajdonítás elvetése.
Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a beszélő, a kommuTantárgyi fejnikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.
lesztési célok
A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek felismerése és
alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban.
A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, stílusárnyalat
és stíluseszköz használata.
A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Impresszionizmus, szimbolizmus Új ábrázolási technikák megismeré- Történelem:
és a lírai műnem megújítása (pl. a se.
Kitekintés a 19. század
személyiség, a lírai közvetlenség A helyzetnek, kommunikációs célnagy gondolkodóira – a
háttérbe szorulása, a látomás fel- nak megfelelő stíluseszközök tudalétre vonatkozó kérdések
szabadítása, objektivizálódás).
tos használata a szövegalkotásban.
(pl. Schopenhauer,
Ősz-toposz a költészetben:
A stíluselemek, stíluseszközök sze- Kirkegaard, Nietzsche).
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud,
repének értelmezése művészi és
Mallarmé, Rilke, Whitman) műmindennapi szövegekben (jelentésveiből.
feltáró, hatáselemző gyakorlatok).
Történelem:
A jellegzetes stílustípusok (stíEgy választott/kijelölt lírai / képző- Különböző forrásszövelusárnyalatok), a leggyakoribb
művészeti alkotás (házi olvasmány) gek stílusjellemzői.
stílusrétegek jellemzői.
elemző bemutatása a közös értelmeA nyelvi szintek alkalmi és a
zés után.
szótárakban jelölt állandó stílusMatematika:
értéke.
Periodicitás, ismétlődés
A szóképek, összetett költői kémint szervezőelv
pek, alakzatok, egyéb poétikai
poetizált szövegekben.
jellemzők funkciója és használata.
Képzőművészeti, festészeti megIdegen nyelvek:
újulás: preraffaeliták, barbizoni
Beszélt nyelvi stílusreiskola, impresszionizmus, posztgiszterek.
impresszionizmus, pointillizmus,
vadak, szecesszió (pl. Monet,
Manet, Degas, Cézanne, Van
Természettudomány,
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
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földrajz:
Metaforák és egyéb szóképek a természettudományos szövegekben.

Gogh, Gauguin, Gaudí, Rodin,
Klimt stb.).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Nyilvános megnyilatkozások, különféle műsortípusok, illetve internetes felületek jellemző
stílusregiszterei.
Akadémizmus, preraffaeliták, impresszionizmus, posztimpreszszionizmus, parnasszizmus, l’art pour l’art, szimbolizmus,
pointillizmus, vadak, szecesszió, kötetkompozíció, allegória és
szimbólum, zeneiség, prózavers, szabad vers, tárgyvers, a műfordítások értelmező szerepe.
Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos
stb.).
Stílusérték (alkalmi és állandó).
Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos,
szónoki, irodalmi).
Stílushatás.
Szóképek (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, allegória, szimbólum).
Alakzatok (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus,
oximoron stb.).
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció,
archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció.
Mondatstilisztikai eszközök (verbális stílus, nominális stílus,
körmondat).

A modern dráma kialakulása
– az európai dráma és színház
Órakeret
a 19. sz. második felében –
10 óra
(Színház- és drámatörténet)
Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvitás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, Shakespeare,
Molière).
A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv), drámai műfajok, drámatípusok. Arisztotelészi dramaturgia.
A személyiség tisztelete.
A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok értő és felelős megítélése, például
az élethazugság témakörének morális vonatkozásai különböző művekben.
A férfi-női társadalmi szerepek 19. századi változatainak megértése.
A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának megvitatása,
két jelentős szerző egy-egy alkotásának figyelembevételével, újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása.
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A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az európai dráma és színház a
Önmegvalósítás és önkorlátozás
Dráma:
19. sz. második felében – a koregymásnak feszülő szempontjainak Dramatikus játékok.
szak drámairodalmának újdonsá- értékelése.
gai és két drámai alkotás, két
A romantika utáni drámatörténet
szerző dramaturgiája.
néhány jellemző tendenciájának
Informatika:
Egy illúzió tragédiája: egy Ibsen- ismerete.
A különféle színházi
mű elemzése a 19. század másoEgy Ibsen- és egy Csehov-dráma
előadások, interpretációk
dik feléből (pl. Babaszoba/Nóra
ismerete; értelmezése ill. értelmezé- felkutatása.
vagy A vadkacsa – házassági
si lehetőségeinek megismerése, a
válság, élethazugság; a modern
kétféle dramaturgia bemutatása.
polgári dráma megteremtése, az
A művek értelmezéseinek kritikus
ibseni dramaturgia sajátosságai
befogadása; egy szóbeli érettségi
(pl. analitikus szerkesztésmód,
témakör anyagának összeállítása és
szimbólumok, reformátor- és
az abban megjelölt feladat kifejtése.
rezonőr-figurák, hangnemkeveredés stb.
Vágyak és megvalósulási lehetőségek: egy Csehov-mű elemző
bemutatása (pl. Ványa bácsi, Három nővér).
A csehovi dramaturgia sajátosságai (pl. a drámaiság fogalmi változása; drámaiatlan/lírai dráma;
főszereplő-, konfliktusok és cselekmény-nélküliség; csoportképek / cselekvésképtelenség; párhuzamos monológok/fedett dialógusok, ironikus látásmód); új
műfaji változatok, új játékstílus.
Színjáték, drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párKulcsfogalmak / fogalmak
huzamos monológ, élethazugság.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Kompország egyik kikötője: a Nyugat
Órakeret
Ady forradalma
17 óra
(Életmű)
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar irodalma. Szecesszió, vadak.
Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdésfelvetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvések együttese.
Tájékozódás a századelő folyóirat-irodalmában és egy folyóiratban: a Nyugat
jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák (Freud, Bergson) néhány jellemzőjének azonosítása.
Hazaszeretet, nemzetostorozás és haladás kérdései. Az etikai és művészi lét
konfliktusai.
Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, költészetének jellege.
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Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom
nagy hagyományaival, kódjaival.
Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről szóló
vélemények, elemzések értelmezésével is.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A Nyugat mint folyóirat és moz- A Nyugat jelentőségének ismerete a Mozgóképkultúra és
galom; szerkesztési elvek, szermagyar kultúrtörténetben.
médiaismeret:
kesztők, kritikusok, nemzedékek; Megismerkedés stílusirányzatok,
Kritikai gondolkodás; a
célkitűzések; filozófiai és stílusfilozófiai, lélektani iskolák (pl.
média társadalmi szereirányzatok hatása, megismerteté- Freud, Bergson) néhány jellemzőjé- pe, használata.
se.
vel.
Egy folyóirat (időszaki kiadvány) Az életmű főbb jellemzőinek, alkoperiodicitása, felépítése, folyótói sajátosságainak ismerete;
Történelem:
iratcikkek visszakeresése, hivatAdy/Ady költő szerepének elhelye- Magyarország és Európa
kozása.
zése a magyar irodalom történetéa 20. század első feléKépzőművészet: elszakadás a
ben.
ben, létfilozófiák.
régitől: a szecesszió győzelme;
Ady jellemző köteteinek, szerkeszNagybánya, a Nyolcak és az aktési módszereinek, lírai témáinak,
tivisták.
poétikai megoldásainak alapos isInformatika:
Ady Endre életműve, pályaképe. merete.
Folyóirat-kutatás a weKötet- és cikluskompozíció; köl- Önálló versértelmezések megfogal- ben.
tői szerepvállalás, az innováció
mazása.
szándéka.
Műismeret: A Sion-hegy alatt; Góg
Klasszikus modernség, szeceszés Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út
sziós-szimbolista látásmód; a
az éjszakában és még négy-öt mű
versritmus megújítása.
(memoriterek is).
Én-szerep és ars poetica (pl. Góg Az Ady-életmű jellemzőinek bemués Magóg fia vagyok én, Hunn, tatása a műveiről szóló vélemények,
új legenda).
elemzések (paródiák) értelmezése,
A táj mint kulturális környezet
egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
(pl. A magyar Ugaron, A Gare de feladat kifejtése.
l’Esten).
A szerelem küzdelem és (hazudott) idill - Léda- és Csinszkaversek.
Harc a létért, nihil, Halál – létösszegzés (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.).
Kulcsfogalmak / fogalmak

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió.
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Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés, vezérvers, ars poetica, látomásos képalkotás, lírai hős, toposzok, értékőrzés, archaizálás,
profetikus beszédmód, publicisztika.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Ady prózai tükörképe – Móricz Zsigmond
(Portré)

Órakeret
10 óra

Realista és naturalista epika, Mikszáth novellisztikája, Móricz legalább egy
műve, pl. Gyermekversek, Hét krajcár vagy Légy jó mindhaláElőzetes tudás
lig/Pillangó/Árvácska.
Móricz helyének, alkotásmódja jellemzőinek megismertetése.
Alkotások több szempontú megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések
megfogalmazására, megvitatására.
Tantárgyi fejA vidéki értelmiségi és a paraszti létforma egzisztenciális, morális kérdései.
lesztési célok
Az elbeszélés szerkezete és a történet időrendje közötti eltérés, a nézőpontok és
a nézőpontváltások funkciójának értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Móricz alkotásainak jellemzői,
Móricz helyének, kötődéseinek isFöldrajz:
írásművészetének sajátosságai;
merete a magyar epika történetében A földrajzi tér regionális
művészetének naturalista és rea(Nyugat; népi írók mozgalma, Kelet szerveződése
lista elemei.
Népe); alkotásmódjának jellemzőit;
Tárgykörök, témák (pl. paraszti,
Néhány alkotás értelmező-elemző
dzsentri; szegénység) és műfaji
megközelítése, adott szempontú,
Mozgóképkultúra és
változatok (novella, elbeszélés,
önálló műértelmezés (elsősorban
médiaismeret:
történeti példázat, idill-típusú
novellaelemzés).
Móricz-művek filmes,
regény stb.).
Műismeret: Móricz egy regénye
televíziós adaptációi (pl.
A személyiségcsonkulás drámai
(házi olvasmány) és legalább két
Pillangó, Égi madár,
feszültsége a kisepikában - a
novellája.
Rokonok, Barbárok,
korai novellák világa (legalább
Egy szóbeli érettségi témakör anya- Árvácska).
két mű elemzése, pl. Tragédia,
gának összeállítása és az abban
Szegény emberek, Judit és Eszmegjelölt feladat kifejtése.
ter).
Ének:
Beavatás a magyar Bovary körNépdalfeldolgozások.
nyezetében - Az Isten háta mögött vagy egy másik Móriczregény (pl. Úri muri, Rokonok,
Sárarany, Tündérkert) elemző
értelmezése (műfaji változat;
szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-technika, nézőpont, közlésformák, hangnemek).
A romboló őserő mítosza és metaforái – Barbárok.
Tájékozódás a folklór irányában:
Bartók és Kodály munkássága
(valamint Dohnányi és Lajtha
László).
Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma ElbeKulcsfogalmak / fogalmak
szélő, nézőpont, szociális érzékenység, cselekmény, stílus, az
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időrend megtörése, balladaiság.
A megbotránkoztatás egyetemes igénye;
Órakeret
avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd
10 óra
(Világirodalom)
Preraffaeliták, szimbolizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, szeElőzetes tudás
cesszió, vadak.
A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, programok szándékainak, esztétikai elveinek, képzőművészeti, poétikai, filmes megoldásainak feltárása; az első látásra érthetetlen, vagy éppen könnyen létrehozható alkotások
Tantárgyi fejfunkciójának, jelentőségének beláttatása. Nyitottságra és vele párhuzamosan
lesztési célok
kritikus szemléletre nevelés.
Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd irodalomban.
Portfolió létrehozása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Avantgárd irányzatok lehetőség
Megismerkedés a 20. sz. eleji stílus- Praktikus tanulás:
szerint minél több művészeti ág- irányzatokkal, a csoportok, progPortfolió-készítés.
ban (irodalom, képzőművészet,
ramjaival, esztétikai elveivel, képzene, film).
zőművészeti, zenei, poétikai megolFormabontás és formaépítés (kö- dásaival.
Mozgóképkultúra és
zös tendenciák a stílusirányzaA magyar avantgárd és abban Kasmédiaismeret:
tokban).
sák szerepének vizsgálata, megérté- Az expresszionista film,
Futurizmus, expresszionizmus,
se.
Bunuel-Dalí: Az andalúkubizmus, dada, szürrealizmus,
Portfolió-készítés: az avantgárd téziai kutya.
konstruktivizmus: néhány szemakörének feltérképezése előre
melvény az egyes irányzatok do- megadott szempontok segítségével,
kumentumaiból (mozgalmak,
portrék, műértelmezések, vázlatok,
Rajz, alkotás:
célkitűzések, formajegyek), illet- alkotótevékenység.
Egy avantgárd „műalkove képzőművészeti és irodalmi
tás” létrehozása.
alkotások (pl. Matisse, Munch,
Picasso, Chagall, Duchamp,
Klee, Braque, Léger, Dalí,
Mondrian, Malevics, Marinetti,
Majakovszkij; Trakl, G. Benn;
Apollinaire, Éluard műveiből).
A 20. század zenéje – a második
bécsi iskola: Igor Sztravinszkij,
avantgárd és experimentális zene,
Schönberg.
A magyar avantgárd sajátosságai,
az aktivizmus programja; Kassák
Lajos szerepe (egy-két művének
ismerete, pl. Mesteremberek; A
ló meghal...).
Avantgárd, expresszionizmus, futurizmus, kubizmus, dada,
szürrealizmus, konstruktivizmus, aktivizmus, polgárpukkasztás,
Kulcsfogalmak / fogalmak
szabad vers, szimultánizmus, önműködő írás, képvers
(kalligramma), montázs, kollázs.
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
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Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Aki „rühellé a prófétaságot”: – Babits Mihály
(Életmű)

Órakeret
13 óra

A Nyugat-jelenség, szecesszió, avantgárd irányzatok.
Ars poeticák, időmértékes formák; Horatius, Berzsenyi költészete, filozófiai
Előzetes tudás
irányok, Freud.
Önértelmezés, önirónia, társadalmi szereplehetőségek.
Létezés, megváltozott szerep, erkölcsi kötelességérzet a háború, világégés, történelmi kataklizmák idején. Betegség és prófétai küldetés értelmezési lehetőségei.
Tantárgyi fejBabits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, műérlesztési célok
telmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai megoldások
feltárása.
A rájátszások, szövegköztiség megértéséhez kapcsolatkeresés az európai és a
magyar irodalom hagyományaival, kódjaival.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Babits Mihály életműve, pályaBabits pályaképének, alkotói korInformatika:
képe. Pályaszakaszok, kötetek,
szakainak, a Nyugat történetében
Kutatás a weben, Babits
költői magatartásformák, világbetöltött szerepének ismerete.
utalásai, utóélete.
kép, értékrend, művészetfelfogás Jellemző témák, a rájátszási techni(homo moralis); a bölcseleti, filo- ka, poétikai jellemzők fel- és megzófiai, lélektani érdeklődés hatá- ismerése.
Mozgóképkultúra és
sai.
Babits-művek önálló értelmezése,
médiaismeret:
A Nyugat-jelenség szerepe műelemzése.
Kritikai gondolkodás;
vészetében és az ő szerepe a
Műismeret: Esti kérdés, Ősz és taegy folyóirat társadalmi
Nyugat sorsának alakulásában.
vasz között és még egy-két műve pl. szerepe, hatása.
Műfordítói, regény-, esszé- és
A lírikus epilógja, In Horatium, Feirodalomtörténet-írói tevékenysé- kete ország, Messze, messze…,stb.
ge.
(memoriter is) és a Jónás könyve.
Történelem:
A szellemi nyugtalanságból faka- A Babits-életmű jellemzőinek beMagyarország és Európa
dó intellektuális líra - már indumutatása, egy-egy szóbeli témakör- a 20. század első feléláskor (pl. In Horatium, Fekete
ben kijelölt feladat kifejtése.
ben.
ország, Esti kérdés, A lírikus
epilógja stb.)
Amikor muszáj megszólalni (pl.
Május huszonhárom Rákospalotán, Húsvét előtt, Fortissimo
stb.).
Értékőrző magatartás, szigetélmény (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.
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Ismétlés: retorikai alakzatok.
Stílusirányzati sokszínűsége (pl.
impresszionizmus, szecesszió,
szimbolizmus); klasszicizálás,
antikizálás; hagyomány és modernség egysége.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat,
rájátszás, szövegköztiség, osztott személyiség, ars poetica, példázat (parabola), parafrázis, intellektuális költészet, önértelmezés, önmegszólítás, klasszicizálás.

Vendégségben a Földön – Kosztolányi Dezső
(Életmű)

Órakeret
13 óra

Szecesszió, számadás- és létösszegző versek (pl. Berzsenyi, Csokonai, Ady,
Babits). Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.
A személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó szolidaritás. A személyiség megkettőzése, osztottságának felismertetése.
A nyelv és a gondolkodás kapcsolatának vizsgálata Kosztolányi prózai munkásságának tükrében.
Kosztolányi jellegzetes lírai és epikai témái, poétikai megoldásai. MűelemzéTantárgyi fejsek, műértelmezések.
lesztési célok
Téma, hangnem, beszédhelyzet, szerkesztés és műfaj összefüggéseinek feltárása.
Hangnemek, esztétikai minőségek felelevenítése, megfigyelése: pl. szép, rút,
humor, fenséges.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kosztolányi életműve, pályaképe, Az életmű, pályakép ismerete;
Történelem:
jelentősége, hatása, a homo
Kosztolányi elhelyezése a magyar
Létfilozófiák Heidegger,
aestheticus magatartásmodellje.
irodalom történetében.
Freud-hatás; cselédsors.
Szerep – játék, osztott személyiKosztolányi jellemző lírai témáinak,
ség, szerkezet – A szegény kispoétikai megoldásainak; kis- és
gyermek panaszai.
nagyepikájának általános ismerete,
Mozgókép- és médiaisÉrtékrendek ütköztetése – Bollegalább négy lírai alkotás, egy-két
meret:
dog, szomorú dal
novella és az Édes Anna (házi olAz Édes Anna-filmek.
Pletyka, mánia, elfojtások, részvasmány) értelmezése, elemzése.
vét-etika – Édes Anna.
Eligazodás formanyelv és hagyoAz elfojtott vágyak megtestesítő- mány, létértelmezés, tudattalan stb.
je, Esti Kornél – nyitó- és zárófe- kérdéskörében.
jezet – a nyelv, mint a tudat léte- Eredeti alkotás és feldolgozások
zési formája: A bolgár kalauz
összevetése.
vagy Apamodellek, összeomló
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
apakép – A kulcs és/vagy A fürfeladat kifejtése.
dés önálló értelmezése.
Memoriterek : két-három KosztoláMagatartásmodellek a halállal
nyi vers.
szemben – Számadás-kötet: kisszerkezetek, pl. Őszi reggeli, Októberi táj, létértelmezés és
vendégléttudat a Hajnali részegségben, Halotti beszéd (esetleg
Előzetes tudás
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összevetve Márai azonos című
költeményével).
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Homo aestheticus, a személyiség osztottsága, vendéglét, versciklus, búcsúzásvers, számadásköltészet, végesség, novella,
novellafüzér, példázatosság, lélektan, tudattalan, autentikus lét.

Definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítése a tanulmányi munkához kapcsolódóan. Hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és
önálló szövegalkotás ezek gyakori műfajaiban.
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.
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.
Házi dolgozat elkészítésekor ismerkedés a szakirodalom felhasználási lehetőségeivel, önállóságra törekvés. Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete.
Eligazodás az irányzatok sokféleségében. Átfogó kép kialakítása a 19. század
második fele és századelő európai irodalmáról, képzőművészetéről, Magyarországáról, a Nyugat irodalmi műhelyének jelentőségéről, a nagy alkotók életművéről,
A tanult műalkotásokat ismerete, elemzése, az adott szerzőktől más művek önálló értelmezése. A tájékozottság bizonyítása egy-egy tanult mű tágabb kontextusában. A megismert alkotók portréjának tárgyszerű bemutatása.
Memoriterek kifejező tolmácsolása.
A szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú, olvasható, rendezett írás, önálló kézikönyvhasználattal törekvés a normakövető helyesírásra.

3.2.2.2.2 12. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

A Nyugat irodalmi műhelye – magánműhelyek
Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Tóth Árpád,
Órakeret
Juhász Gyula (Látásmódok)
11 óra
Kávéházi kultúra (Regionális kultúra)
Parnasszizmus, l’art pour l’art, impresszionizmus, szecesszió.
A Nyugat-jelenség.
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia.
Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.
A magyar tájköltészet hagyományai.
Karinthy és Krúdy sajátosan különleges helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői.
A nosztalgia és humor szerepe az ember önértelmezésében.
Paródia és karikatúra az irodalomban, a nyelvi humor összetevői, lehetőségei.
Időfelbontás követése, megértése.
Önálló tájékozódás, műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések.
Azonosulás a Pest 20. századi értékeivel, a regionális kötődés erősítése.
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Ismeretek
Karinthy kisepikájának jellemzői,
humorfelfogása, irodalmi karikatúrái, műértelmezései egy novella
(pl. A cirkusz; Találkozás egy
fiatalemberrel; Barabbás, ill. az
Így írtok ti egy-egy darabja alapján.
Krúdy Gyula írói világa, egyéni
hangja, szecessziós nyelve legalább egy novella alapján (pl.
Szindbád útja a halálnál, Utolsó
szivar az Arabs Szürkénél);
anekdotikusság, az idő és az emlékezés formaalkotó szerepe,
párnovellák.
Krúdy megidézése, utóélete (stílusimitációk, pl. Márai Sándor:
Szindbád hazamegy; Huszárik
Zoltán: Szindbád).
Tájköltészet Vajda után, elfakuló
emlékek: Juhász Gyula (legalább
egy mű).
Hangulatiság és vízió, életképszerűség (Tiszai csönd, Tápai
lagzi); Az érzés állandósága,
nosztalgia (Milyen volt..., Anna
örök).
Szépségkeresés és vallomásosság: Tóth Árpád (legalább két
mű).
A pillanat nagyszerűsége, elégikusság (Körúti hajnal, Esti sugárkoszorú); A hajó-metafora megújítása - Elégia egy rekettyebokorhoz.
A kávéházi lét, mint társasági
kultúra, egy újfajta szellemi tájékozódás létformája – írók, költők,
képzőművészek pl. Rippl-Rónai
József (Japán, Bristol, EMKE,
New York Centrál a Nyugatzsúrokkal).
A kávéház, mint irodalmi téma
(pl. Karinthy: Halandzsa, Mint
vélgaban; Krúdy: Mese a varrógépről).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Fejlesztési követelmények
A Nyugat első nemzedékének tevékenysége, jelentősége.
Karinthy és Krúdy, ill. Juhász Gyula
és Tóth Árpád helyének kijelölése a
korszakban (újságírás, műfordítás;
Nyugat, illetve csoporthoz nem tartozás).
Eligazodás a korabeli Pest kávéházi
útvesztőiben, művelődéstörténeti
ismeretek a 20. század eleji fővárosi/művészi/értelmiségi létről.
Műalkotások önálló értelmezése,
novella- és összehasonlító elemzések (pl. mű és paródiája) készítése.
Eredeti alkotások és feldolgozások
összevetése.
Műismeret: Karinthy min. egy-két
választható műve; Krúdy egy novellája, Juhász Gyula egy műve, Tóth
Árpád egy-két műve.
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtése.

Kapcsolódási pontok
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Filmes adaptációk pl.
Huszárik Zoltán Szindbádja.
Karinthy megfilmesített
művei pl. Révész
György: Utazás a koponyám körül.
Történelem:
Urbanizáció, városi élet
Budapesten.
Társadalomismeret:
Civil társadalom, a lokális kulturális szerveződések jelentősége.

Humor, irodalmi karikatúra, paródia, stílusimitáció, karcolat,
novellaciklus, hasonmás, alterego, nosztalgia, utazástoposz,
szövegszerűség, életkép, műfordítás.
Régió, regionalitás, hagyomány, kávéház, az irodalom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet.
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Induló század, táguló horizont – Gondolkodásbeli és művészeti sokarcúság a század első felének
Órakeret
Európájában – a késő modernség
22 óra
(Világirodalom, Színház- és drámatörténet)
Biblia – evangéliumok, a klasszikus modernség irodalma, az avantgárdizmus.
Előzetes tudás
Csehov és Ibsen dramaturgiája.
A századelő művészeti törekvéseinek egyben láttatása a sokszínűség és sokféleség elismertetésével párhuzamosan. A különféle társadalmi berendezkedések
különféle látásmódokat megkívánó ábrázolásmódjainak megkülönböztetése,
értékelése. Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek értelmezése.
Döntéshelyzetek és felelősségtudat szoros kapcsolatának tudatosítása. A 20.
századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése.
Tantárgyi fejMűvek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, törlesztési célok
téneti, kulturális kontextusok megvitatása. Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló
feldolgozására és megosztására.
A színház és a dráma alakulása, új törekvések. A drámai történetmondás sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata. A katarzis lehetőségei, átértelmezése a
modern drámában.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Filozófiák, tudományok és művé- A 20. századi irodalom meghatározó Történelem:
szetek kölcsönhatása.
törekvésének, formai / szerkezeti /
Meghatározó szellemi
Újabb illúziók, újabb tragédiák
poétikai újításának megismerése,
áramlatok, az egzisztenmég újabb drámai keretben –
egy-két epikus, legalább egy-egy
cialista filozófia francia
(Gorkij: Éjjeli menedékhely),
lírai és drámai alkotó egy(-két) mű- és német változata, a
Brecht: Kurázsi mama és gyervének ismerete (házi olvasmányok), multipoláris világ.
mekei vagy Három garasos opeértelmezése ill. értelmezések ismera.
rete, érvekkel alátámasztott elfogaA manni és kafkai polgár rettene- dása vagy elutasítása.
Természettudomány:
te - Tonio Kröger vagy Mario és
A tanult ill. a korban jelentős szere- A tudományos gondola varázsló, Kafka: Az átváltozás
pet játszó szerzők egy művének
kodás hatása az irodaés/vagy A törvény kapujában (a
bemutatása/ajánlása.
lomra pl. Einstein, relaművész és polgár problematika, a Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt tivitáselmélet, kvantumhatalomnak kiszolgáltatott ember feladat kifejtése.
elmélet, modern psziés az emberi méltóság konfliktuchológia.
sa).
A Biblia átváltozása – Moszkvában – Bulgakov: Mester és MarMozgóképkultúra és
garita (áttételek sorozata, társadamédiaismeret:
lomkritika, betétregény = apokrif
A mozi „új világnyelve”,
evangélium, narrációs technika,
filmes adaptációk.
erkölcsi döntéssorozat, a befejezés kétértelműsége).
Lírai alkotások (szemelvények,
részletek).
Legalább egy lírikus tematikája,
poétikai jellemzői egy(-két) művének bemutatásával (pl. Ezra
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
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Pound, Gottfried Benn, T. S. Eliot, Federico García Lorca, O. E.
Mandelstam, F. N. Pessoa, Dylan
Thomas stb.).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Késő modernség, családregény, vezérmotívum, függő beszéd,
elidegenedés-élmény, fantasztikum, metaforikus jelentés, betétregény, objektív líra, intellektuális költészet, montázstechnika,
abszurd.
Epikus színház, elidegenítő effektusok, song, tézisdráma, katarzis.

A szépség koldusából felnövekvő meglett ember
Tematikai egy– József Attila –
Órakeret
ség / Fejlesztési
(Életmű)
17 óra
cél
A Duna-motívum a magyar irodalomban
(Regionális kultúra)
József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama (alsó tagozat, memoriter is);
művek az 5–8. évfolyamról (memoriter is).
A két világháború közötti korszak történelme és társadalomtörténete; a szeElőzetes tudás
génység problémaköre, nagyvárosi, kávéházi kultúra.
Freudizmus.
Az avantgárd irányzatai – szürrealizmus, szabad vers.
Az autonóm személyiség megteremtésének igénye és buktatói, egyén a társadalomban és kisebb közösségben – szembesítés a viszonyok ellentmondásosságával.
Többféle megközelítésmód, lírai műfajok és verstípusok összegző jellemzése.
József Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében, jellemző lírai téTantárgyi fejmák, stílusirányzati jellemzők, költői nyelvhasználat összetettsége, komplex
lesztési célok
képek, egyéb poétikai megoldások feltárása.
Találkozás József Attila máig ható befolyásával a magyar költészetre.
Műelemzések készítése.
Nemzeti identitás – a Duna, mint „irodalmi emlékhely”, összetartó erő, jelkép.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
József Attila pályaképe, a kánon- Az életmű, pályakép ismerete; JóInformatika:
ban elfoglalt helye, a késő mozsef Attila elhelyezése a magyar
Könyvtári és internetes
dernséget idéző költészeti elvei.
irodalom történetében.
tájékozódás József AttiStílusirányzatok (pl. expresszioJellemző témák, motívumok, poéti- la-dokumentumokról.
nizmus, szürrealizmus,) és stílus- kai jellemzők fel- és megismerése.
tendenciák (pl. újnépiesség) hatá- A József Attila-i mélységek megérsa.
tése, önálló műértelmezések előbb
Ének:
Jellemző motívumok (pl. játék,
kérdéssorok segítségével, majd
Megzenésített költemégyermek, apa, anya, éjszaka, a
anélkül. is.
nyek.
város pereme, bűntudat). Komp- A tiszta és kevert műfajok, verstípulex képek, síkváltások.
sok teljes biztonsággal való felismeAz indulás biztos szárnypróbálrése
Történelem:
gatásai (pl. Megfáradt ember,
Műismeret: Külvárosi éj; Óda; TuKorabeli irányzatok és
Nem én kiáltok, Tiszta szívvel,
dod, hogy nincs bocsánat és még öt- hatásuk; filozófiai kérszegényember-versek).
nyolc műve.
désfelvetések.
A biztos önmegismerés felé:
Memoriterek: két-három József Atszámadás- és születésnapi versek tila-vers.
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(pl. József Attila, Kész a leltár,
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt Földrajz:
Medáliák).
feladat kifejtése.
A Duna a közép-keletA városi táj (pl. Téli éjszaka,
európai régióban.
Külvárosi éj, Elégia)
Az Eszmélet mint a magyar költészet összegző kompozíciója.
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. Tudod, hogy
nincs bocsánat, Karóval jöttél,
Talán eltűnök hirtelen...).
József Attila, a megkerülhetetlen
- Illyés Gyula, Nagy László, Pilinszky János, Orbán Ottó hozzá-,
ill. róla írott művei ill. a Már nem
sajog-kötet művei, Születésnapomra-parafrázisok (Varró Dániel, Tóth Krisztina stb.).
József Attila: A Dunánál című
verséből kiindulva a magyar költészet Duna-versei (pl. Arany
János: Híd-avatás, Ady Endre: A
Duna vallomása, Petri György: A
Dunánál – a Duna, mint összetartó, nemzeti és közép-európai
identitásképző erő.
Az egyén történeti meghatározottsága.
Társadalmi kiszolgáltatottság, újnépiesség, pszichoanalízis,
autentikus lét, komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegKulcsfogalmak / fogalmak
zés, időszembesítés, önmegszólítás, groteszk, szerelmi költészet, eszméletvers.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Radnóti Miklós, Pilinszky János, Szabó Lőrinc,
Órakeret
Ottlik Géza, Örkény István, Weöres Sándor
20 óra
(Portrék, Látásmódok)
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert
életműve vagy portréja.
Szabó Lőrinc egy vagy két verse, Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is).
Weöres Sándor-költemények a Rongyszőnyegből.
Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története.
Az egzisztencialista filozófia lényege, Biblia, evangéliumok, Vergilius eclogája, barokk festészet.
A zárt tér, mint modell-lehetőség (pl. Golding: A Legyek Ura), Örkény István
néhány egyperces novellája.
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A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború alatt.
Az Auschwitz-szindróma a művészetben. Különbségtétel a hazához, közösséghez való tartozás és az aktuális, emberellenes politika között.
Klasszikus és modern műfajok, versszervező elvek együttélésének, összefonódásának bemutatása. A lírai beszédmód változatainak, jellemző műfajok, témák
Tantárgyi fejtöbb szempontú megközelítése. Az epikai alkotásokban a jelentés és az időlesztési célok
szerkezet összefüggésének bemutatása, a nézőpontok és a nézőpontváltások
funkciójának értelmezése. Az esztétikai érzék, a formaérzék fejlesztése.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, felkészítés az önálló szerző- és műválasztásokra, a választott művek feldolgozására és előadására / megfogalmazására.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A fenyegetettségben felnövő köl- A szerzők elhelyezése a magyar
Történelem:
tészet - Radnóti Miklós: életút és irodalom történetében, jellemző
Holokauszt, munkaszoléletmű kivételes egysége (haláltémák, motívumok, poétikai jellem- gálat, munkatábor.
tudat, munkaszolgálat, lágervers; zők, narrációs technika fel- és megidill és tragikum).
ismerése.
Veszélyeztetett idill a pásztorköl- Műismeret: Radnóti: Nem tudhaMozgóképkultúra és
tészet klasszikus álarcában (pl.
tom, Hetedik ecloga és még legmédiaismeret:
Mint a bika, Eclogák).
alább két műve (memoriter is); Sza- Bódy Gábor: Psyché,
A történelmi tragédia és a szemé- bó Lőrinc egy-két műve, Weöres
Örkény-adaptációk.
lyes végzet összekapcsolása (pl.
Sándor egy-két műve; Pilinszky
Nem bírta hát, Töredék).
János Harmadnapon és még egy
Hitvesi költészet, (pl. Tétova óda, műve.
Matematika:
Levél a hitveshez).
Ottlik Géza: Iskola a határon (házi
Kombinatorika, bináris
A mártíromság felé - Bori notesz, olvasmány); Örkény István: Tóték
oppozíció (Weöres(Hetedik ecloga és még egy kölés két-három egyperces novella.
versek).
temény pl. Erőltetett menet, Á la Eredeti alkotások és feldolgozások
recherche, Razglednicák).
összevetése.
Az Apokalipszis közelében: a
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt Informatika:
világbotrány versbe foglalása –
feladat kifejtése.
Aadattárak, honlapok,
az Auschwitz utáni líra lehetőséönálló tájékozódás pl. a
gei - Pilinszky János egyedi kölMárai-és az Ottlik- kultészete (a Harmadnapon és még
tuszról.
egy műve alapján, pl. Négysoros,
Francia fogoly, Harbach 1944,
Apokrif stb.).
A kérdező ember magatartása –
Szabó Lőrinc.
Illúziótlan, keserű és kegyetlen
ön- és világszemlélet – Az Egy
álmai, Semmiért egészen, Különbéke.
Emlékezetből épülő ciklusok –
Tücsökzene, A huszonhatodik év.
Weöres Sándor költészetének
tematikus és formai változatossága (pl. a Rongyszőnyeg; Magyar
etüdök alapján); mítoszversei,
gondolati költészete, teljességeszménye; szerepversei, stílusutánzatai, (pl. a Psyché) szemel1078
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vényei nyelvlogikai – kombinatorikai játékai.
A világ színpada a modern nevelődési regényben - Ottlik Géza:
Iskola a határon (összetett elbeszélői helyzet, emlékezéstechnika, idősíkok, megidézett művek,
jelképek, modelliskola, nyelvszemlélet stb.).
A világháború groteszksége és
végtelen tragikuma – Örkény
István groteszk látásmódja és /
vagy a Tóték alapján, valamint
néhány egyperces novella értelmezése.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Újklasszicista poétika, eklogaciklus, idill és tragikum, holokauszt, Auschwitz, razglednica, szabad vers, szerepvers, stílusutánzás, szövegköztiség, négysoros, egypercesek.

„Még megvagyunk”
– A máig nyúló magyar művészet –
[pl. Áprily Lajos, Déry Tibor, Dsida Jenő, Gion
Tematikai egyNándor, Illyés Gyula, Márai Sándor, Mészöly
Órakeret
ség / Fejlesztési
Miklós, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Né10 óra
cél
meth László, Sánta Ferenc, Sarkadi Imre, Sütő
András, Szabó Magda, Szerb Antal, Szilágyi
Domokos, Vas István]
(Portrék, Látásmódok)
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert
életműve vagy portréja.
Korábban tanult lírai, epikai művek, drámák értelmezése, elemzése, szakirodaElőzetes tudás
lom-kutatás.
Különféle narrációs technikák, lírai beszédmód változatainak ismerete.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, felkészítés az önálló szerző- és műváTantárgyi fejlasztásokra, a választott művek feldolgozására és előadására / megfogalmazásálesztési célok
ra.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Legalább három szerző művésze- A század irodalma néhány törekvé- Mozgóképkultúra és
tének sajátosságai, poétikaisének, sajátosságának ismerete
médiaismeret:
narrációs eljárásai.
(nemzeti konzervatív irodalom, népi Márai-, Sánta-, Szabó
Példák: Márai Sándor életműve
írók mozgalma, határon túli magyar Magda-, Kertésznéhány epikus szemelvény alapés emigráns irodalom).
adaptációk.
ján (pl. Egy polgár vallomásai;
Legalább három szerző életművének
Napló); Illyés Gyula és az iroismerete, elhelyezése az irodalmi
dalmi szociográfia műfaja, l.
kánonban.
Informatika:
Puszták népe (vagy részletek);
Eredeti alkotások és feldolgozások
Internetes közlés, szöNémeth László egy regénye (pl.
összevetése.
veghelyek, irodalmi
Iszony) vagy egy drámája (pl. II. Műismeret: legalább három szerző
adattárak, honlapok –
József; A két Bolyai).; Nagy
egy-két alkotása, valamint legalább önálló tájékozódás.
László költészetének jellemzői
egy esszé (pl. Szerb Antal, Nemes
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(pl. népiesség, hosszúénekek,
montázstechnika, képrendszer,
portrévers, képvers) egy-két műve alapján (pl. Himnusz minden
időben, Ki viszi át a szerelmet;
József Attila!; Menyegző); Vas
István párbeszéd-versei; Nemes
Nagy Ágnes tárgyias lírája és
esszéi.
Az erkölcsi helytállás lehetőségei
a világháború rettenetében – Sánta Ferenc: Ötödik pecsét …
Művelődés- és irodalomtörténeti
tájékozódás: a nemzeti konzervatív irodalom, a népi írók mozgalma, a határon túli és emigráns
irodalom.
Szerteágazó, ám egymást feltételező utak a képzőművészetben és
a zenében - absztrakció,
szürnaturalizmus, konceptuális és
kinetikus művészet, performance;
stb. ill. Ligeti György, Szokolay
Sándor, Petrovics Emil, Kurtág
György művei.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Nagy Ágnes).
Múzeumi kutatólap segítségével egy
aktuális kiállítás anyagának feldolgozása (pl. Ludwig Múzeum).
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtése.

Pl. népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, határon túli, ill.
emigrációs irodalom, hosszúének, portrévers, képvers, groteszk
látásmód, tárgyias líra, Nobel-díj, intertextualitás,
szürnaturalizmus, Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns
irodalom stb.

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból
(választható szerzők, művek)

Órakeret
11 óra

A 20. századi magyar irodalom tendenciái, Auschwitz-szindróma, intertextualitás.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, példák segítségével felkészítés az önálló
szerző- és műválasztásokra, a választott művek feldolgozására és annak előadására/megfogalmazására.
A kortárs irodalom, művészet befogadása és a körülöttünk levő világ megértése
közötti összefüggés felismertetése. A tájékozottság növelése, az eligazodás
Tantárgyi fejtámogatása; a fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a
lesztési célok
művekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése. Kertész Imre Sorstalanság
című regényének feldolgozása.
Az elektronikus tömegkommunikáció, a webfelületek és az irodalom kölcsönhatásának megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szemelvények a kortárs széppró- Megismerkedés a kortárs irodalom, Történelem:
zai alkotásokból, lírai művekből, a posztmodern törekvéseivel, sajáAuschwitz, holokauszt,
esszéirodalomból, valamint a
tosságát, eligazodás a kulturális élet munkaszolgálat, munkaElőzetes tudás
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kortárs dráma és színház világa –
egy választott mű elemzése (pl.
Esterházy Péter, Nádas Péter,
Parti Nagy Lajos, Spiró György
stb.).
Irodalmi díjak és díjazottak: „A
koncentrációs táborok boldogsága” – Kertész Imre Nobel-díjas
regénye (a Nobel-díjas: Kertész
Imre Sorstalanság című regénye
– fejlődésregény vagy sem, időkezelés, az olvasói várakozás
felülírása, identitáskeresés).
Kortárs irodalmi élet.
Tájékozódás az irodalmi és
könyvtári adatbázisok, blogok,
kritikai folyóiratok között.
Önálló olvasmányválasztás
szempontjai, indoklása, értékelése, mások szempontjainak értelmezése.
Kulcsfogalmak / fogalmak

modern jelenségei között (könyvünnepek, sikerkönyvek, irodalmi díjak).
A szerzők elhelyezése a magyar
irodalom történetében, jellemző
témák, motívumok, poétikai jellemzők, narrációs és szituációs, jelenetező technika fel- és megismerése.
Tájékozódni tudás a kortárs irodalmi eseményekről, a megjelenő folyóiratokról, könyvekről, digitális
kiadványokról.
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtése.

tábor.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Az elektronikus tömegkommunikáció és az
irodalom kölcsönhatásának új jelenségei.
Informatika:
A digitális közlés példái,
hangoskönyv, e-book.

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok,
hangoskönyv, digitális közlés, posztmodern, intertextualitás.

Ősi formáktól a technicizációig,
az archetípustól az abszurdig
Tematikai egy– Századunk második felének világművészete
Órakeret
ség / Fejlesztési
(Világirodalom)
18 óra
cél
Modern zene
Szövegalkotás
Avantgárd irányzatok, a késő modernség irodalma, irányzatok egymás mellett
élése.
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete. A
kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás.
Előzetes tudás
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak megfelelő
stíluseszközök alkalmazása.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, példák segítségével felkészítés az önálló
szerző- és műválasztásokra, a választott művek feldolgozására és annak előadására/megfogalmazására.
A kortárs irodalom, művészet befogadása és a körülöttünk levő világ megértése
Tantárgyi fejközötti összefüggés felismertetése. A tájékozottság növelése, az eligazodás
lesztési célok
támogatása; a fogalmi műveltség bővítése.
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés
céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalkotás. Esszéírási
gyakorlatok.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szemelvények szépprózai alkotá- Áttekintés a XX. század második
Mozgóképkultúra és
sokból, a dráma és színház viláfelének művészeti törekvéseiről.
médiaismeret:
gából a világ minden tájáról.
Néhány kiemelkedő alkotás ismere- A kortárs filmművészet
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Példák: Abszurd világ – abszurd
dráma – Dürrenmatt: A fizikusok,
Beckett: Godot-ra várva, Ionesco:
A kopasz énekesnő.
Városnyi és családnyi emberiség
– Camus: A pestis, Márquez:
Száz év magány.
A „fecsegő felszín” kisszerű kalandjai mögött rejlő mély emberés életismeret - Hrabal: Szigorúan ellenőrzött vonatok vagy Sörgyári capriccio stb.
Szabad témák – a tanulócsoport
érdeklődése szerint választott
művek megtárgyalása és nem
utolsó sorban filmek megtekintése.
Nagyváros és visszavonulás - az
építészet végletei (pl. Le Corbusier, Alvar Aalto).
Neoavantgarde (?) zenei aláfestéssel – akciófestészet, gesztusfestészet, art brut, pop art, performance-ok stb. (pl. Henry Moore, Motherwell, Dubuffet, Andy
Warhol, ill. Pierre Boulez). Az
érvelő esszé szerkezete.
A klasszikus zenén túl: a jazz
műfajai a kezdetektől napjainkig,
a beat és a klasszikus rock, világzene; zenés színház (színházlátogatás – rockopera), filmzene,
alkalmazott zene, a mai könnyűzene stílusai és irányzatai (tanulói
bemutatók); a mass média jelensége és zenei anyaga.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás
Tantárgyi fejlesztési célok

te, a válogatni tudás képessége a kor
kínálta lehetőségekből Hessétől
Calvinóig.
Eredeti alkotások és feldolgozások
összevetése.
Tájékozódni tudás a kortárs világirodalmi eseményekről, könyvekről,
digitális kiadványokról, képzőművészeti jelenségekről.
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtése.
Lényegre törő, világos fölépítésű,
információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő,
meggyőző, vitázó közlésformák
valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás kiegészítésekkel).

egy-egy kiemelkedő
alkotása, a tanult művek
adaptációja.
Történelem:
Egzisztencializmus, a
20, század nagy kataklizmái.
Informatika:
Szövegszerkesztési,
könyvtárhasználati, információkeresési ismeretek.

Posztmodern, neoavantgarde, intertextualitás, art brut, pop art,
performance, egzisztencializmus
Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé.

Általános nyelvészeti ismeretek

Órakeret
15 óra

A tanult nyelvi-grammatikai, kommunikációelméleti, jelentéstani, stilisztikai,
retorikai, nyelvtörténeti ismeretek.
A szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.
Az anyanyelvről, nyelvről tanultak átismétlése, kiegészítése rendszerezése, az
önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek
megfelelő tételvázlatok összeállítása.
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Ismeretek
Az ember mint nyelvhasználó
lény; a nyelv, a kommunikáció és
az ember elválaszthatatlan egysége.
A nyelv mint jelrendszer, a nyelv
mint a gondolkodás része.
A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb
nyelvtípusok és jellemzőik (az
anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése).
Nyelvi identitás.
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.
Ismétlés.

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Fejlesztési követelmények
A nyelvről való gondolkodás, a
nyelvvel való bánásmód tudatosodása, a felelős nyelvhasználat erősítése.
A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási,
nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése.

Kapcsolódási pontok
Idegen nyelvek:
Nyelvtípus, kommunikáció, nyelvi tolerancia.
A nyelvről, a nyelvhasználatról szerzett ismeretek.

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló).
Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv.
Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika,
stílus, jelentés, nyelv és társadalom, nyelvtörténet, nyelvi változás stb.

Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és különféle tantárgyak feladatainak megoldásában.
Memoriterek kifejező tolmácsolása.
A 20. század világ- európai és magyar művészeti törekvéseinek átfogó ismerete, áttekintési képesség.
Önálló ítéletalkotás, értékválasztás, a giccs felismerése, ezzel összefüggésben a
tömegkultúra hatalmas kínálatának helyén kezelése.
A megértést biztosító olvasni tudás; törekvés a rendezett, olvasható írásképre,
megfelelő helyesírásra minden írásbeli munkában.
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 öszszevetése.
Életművek ismeretének bizonyítása: az alkotói pálya jelentős irodalomtörténeti
tényeinek, tematikai, formabeli változatosságának bemutatásával.
Művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése.
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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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3.2.2.3 11-12. évfolyam tagozatos képzés
A művészetismeret-kommunikáció tagozaton a tanulók saját választás alapján heti 6 órában tanulhatnak. A tantárgy a NAT fejlesztési céljaiból és közműveltségi tartalmaiból kiindulva az emelt
szintű érettségire készít fel.
A középszintű tanagyagon felül lírai, drámai és elbeszélő művek különféle megközelítési módjaival
találkozhatnak, 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, téma-, motívum- és műfaji
csoportokban való gondolkodást.
A tagozatos képzésben kiemelt szerepet kap a szövegköztiség, az intertextualitás, arra irányítjuk a
figyelmet, hogy az egy egységben tárgyalt művek egymás befogadásának, értelmezésének kontextusaként, sőt kódjaként is működnek. A rokon művek manipulált minikontextusa céltudatosabban
segíti a javítható, módosítható befogadási sémák kialakulását: ez egyúttal lehetővé teszi a művek
egy részének elemzés nélküli, ugyanakkor támpontokkal segített befogadását, és megszünteti az
órai kommunikációnak a tanár tudásmonopóliumából adódó egyirányúságát.
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 és zeneirodalom tanulmányozása, a XX. század elejének képzőművészeti forradalma, az avantgárd vizsgálata magától értetődően szintén részét képezi a tantárgy tananyagának.
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. A kitekintés elsősorban a tanultak későbbi korok művészetével való kapcsolatára helyezi a
hangsúlyt a XX. század második felének és az induló új század szerzőinek felvillantásával. A nagy
elődökkel folytatott folyamatos, el nem múló párbeszéd, a posztmodern irodalom intertextualitása
sokszor segít az elemzésben, szövegértésben, rávilágít a jelentős szerzők jellemző alkotói módszereire, motívumaira.

3.2.2.3.1 11. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Arany János, az útmutató
(Életmű)

Órakeret
20 óra

A bűn és bűnhődés problematikája – az ókortól a 19. századig.
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, ballada, óda, elégia,
ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes.
Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. A walesi bárdok,
Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör (memoriterek is).
Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések és válaszok
megismerése és értékelése révén az egyéni és közösségi felelősségérzet növelése.
A lírai beszédmód változatainak értelmezése; néhány jellegzetes alkotásának
összevetése, az életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői szerepének,
költészete jellegének megismertetése.
Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány verses epikai alkotása.
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Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására,
a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Arany János pályaképe. PályaAz életmű főbb alkotói korszakaiInformatika:
szakaszok (költői magatartások)
nak; költészete sajátosságainak isKönyvtári és internetes
és jellemző alkotások.
merete.
tájékozódás.
Az időben eltévedt hős: A Toldi
Petőfi és a népies stílustendencia
estéje értelmezése.
továbbélésének felismerése.
A ballada műfaji sajátosságai;
A lírikus és epikus költőszerep
Művészettörténet:
lehetséges kategorizálások, tema- szembeállítása, változó megítélése.
A 19. század magyar
tikus és szerkesztésmódbeli küA Toldi és a Toldi estéje néhány
festészete, Zichy Mihály
lönbségek a két balladakorszak
szempontú összevetése.
illusztrációi.
alkotásaiban (három-négy ballada Tények és értékek. A cselekedet
pl. Ágnes asszony, Szondi két
erkölcsi megítélése. A bűn, büntetés
apródja, Tengeri-hántás, Hídbűnhődés, felelősségtudat fogalmai- Történelem:
avatás stb.
nak elkülönítése, értékelése.
Az Arany-balladák törJellemző lírai tematika (pl. ars
A historizmus legfontosabb jellem- ténelmi háttere.
poeticák), hangnemek, műfajok
zőinek ismerete.
(pl. elégiko-óda, elégia) és szerEgy-egy lírai/képzőművészeti alkokesztésmód, verstípusok (pl. idő- tás önálló értelmezése; az Aranyra
és értékszembesítés, létösszegjellemző lírai témák, műfajok, poézés) a nagykőrösi és a kései költikai megoldások, versformák, verstészetben (Letészem a lantot,
típusok ismerete.
Epilogus és legalább még három- Memoriterek tolmácsolása (teljes
négy lírai alkotás pl. Ősszel,
művek, valamint epikai alkotások
Kertben, A tölgyek alatt).
részletei).
Kitekintés: egy kis hatástörténet: Arany életművének bemutatása:
nyugatosok Aranyról (Babits,
(legalább öt-hat lírai alkotás, kétKosztolányi, Móricz szövegeinek három ballada és a Toldi és a Toldi
értékelése).
estéje alapján); a műveiről szóló
Historizmus a magyar festészetvélemények, elemzések értelmezében (pl. Barabás Miklós, Szinyei se, kritikus befogadása; egy-egy
Merse Pál, Munkácsy Mihály
szóbeli témakörben kijelölt feladat
alkotásai). Zichy Mihály illusztkifejtése.
rációi Arany-balladákhoz. A Magyar Nemzeti Galéria „Magyar
történelmi festészet” című állandó kiállításának megismerése
kutatólap segítségével. Budapesti
séta − a múlt századi épületek,
épületegyüttesek felkutatása,
megismerése.
Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, elégico-óda
ütemhangsúlyos és időmértékes formák és együtthatásuk (pl.
Kulcsfogalmak / fogalmak
felező tizenkettes/alexandrinus stb.), verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés), recepciótörténet.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

„Emberiség-költemény” magyar módra
Madách Imre: Az ember tragédiája; utópiák
(Színház– és drámatörténet,
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Az irodalom határterületei)
A magyar színház történetének néhány sajátossága, drámairodalmunk helyzete
a 19. század első felében.
Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége.
Előzetes tudás
Goethe: Faust, Vörösmarty: Csongor és Tünde.
William Golding: A Legyek Ura.
Az emberi létezés alapkérdéseinek felvetése. Transzcendens és materiális létezés konfliktusa.
Közelebb jutás a mű megértéséhez többféle módszerrel: filozófiai, bölcseleti
Tantárgyi fejtartalmak, sajátos drámai hősök; többféle világfelfogás egyidejű létezése; a
lesztési célok
drámai költemény mibenléte stb. Műértelmezés többféle megközelítésből.
Az utópiák és ellenutópiák világának egy-egy társadalmi berendezkedés kritikájaként való bemutatása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Madách Imre: Az ember tragéNéhány – akár egymásnak ellentInformatika:
diája – sok szempontú műértelmondó – műértelmezés megismeré- Tájékozódás a Tragédia
mezés.
se, kritikus befogadása.
hazai és nemzetközi
Műfajiság és következményei a
Tájékozódás a művek utóéletében,
színházi előadásairól,
szerkezetre és hősökre.
intertextuális vonatkozások.
fordításairól.
Történelemszemlélet, bölcseleti
Szövegismeret (házi olvasmány).
háttér (szabadelvűség és pozitiMemoriter: részlet(ek) a műből,
vizmus, utópikus szocialisták →
szállóigévé vált sorok.
Történelem:
ellenutópia).
A mű önálló értelmezése, egy szóFilozófiai irányzatok a
Tér- és időszerkezet (keret- és
beli érettségi témakör anyagának
19. században (pl. pozitörténeti színek/álomszínek, álom összeállítása, és az abban megjelölt tivizmus, Comte, Taine).
az álomban).
feladat kifejtése.
A tragédiában megjeleSzereplők és céljaik, ellentétes
nített történelmi korérdekek.
szakok.
Kitekintés: utópiák az irodalomban (kiselőadások, műbemutatók), pl. Huxley: Szép új világ,
Természettudomány:
Orwell: 1984, Állatfarm; GolKopernikusz: a helioding: A Legyek Ura, Ray Bradcentrikus világkép megbury: Fahrenheit 451 stb.
alkotása.

Dráma:
Dramatikus játékok.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Utópiák a film világában, pl. Terry Gilliam:
Brazil, Michael Redford:
1984, François Truffaut:
Fahrenheit 451 stb.
Drámai költemény, lírai dráma, világdráma, emberiségköltemény, kétszintes dráma, bölcseleti elvek, falanszter, utópia, ellenutópia, pozitivizmus.
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Az előmodernség jegyében – magyar irodalom a
Tematikai egy19. század második felében:
Órakeret
ség / Fejlesztési
Vajda János, Mikszáth Kálmán (portré),
25 óra
cél
századvégi novellisták
Retorika
Arany János életműve.
Madách: Az ember tragédiája.
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent Péter esernyője); Gárdonyi Géza művei.
Előzetes tudás
Egy Jókai-regény.
Érvelő szövegek értelmezése és alkotása.
Jelentéstani ismeretek.
Kulturált véleménynyilvánítás.
Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, férfi–nő,
szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés). Az elbeszélői
állásfoglalás meg(nem)jelenése az elbeszélő művekben.
Régióhoz kötődés és egyetemes emberi kérdések felvetése összefüggésének,
egymást nem kizáró voltának bemutatása.
A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség továbbhatása, a líra
alakulása, a századvég novellisztikájának néhány darabja).
Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a novelTantárgyi fejlaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés megfigyelése, egy relesztési célok
gény sok szempontú megközelítése. A jelentés és az időszerkezet összefüggésének bemutatása különböző epikai művekben.
A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése/felelevenítése, ezek alkalmazása a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban.
A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése.
Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges nyelvi,
gondolkodási képességek fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A 19. század második felének
A 19. sz. második fele magyar iroTörténelem:
magyar irodalmából néhány szer- dalmi sajátosságainak és a korszak
Filozófia – a létre vonatző és mű(részlet) ismerete.
néhány jellemző tendenciájának (pl. kozó kérdések, etika,
Vajda János alkotói helyzete,
Petőfi és a népiesség hatásai) isme- erkölcsfilozófia.
költészetének jellemzői (legalább rete.
két műve, pl. Húsz év múlva, A
Vajda és az Ady fellépése előtti
vaáli erdőben, Nádas tavon, Az
költők (pl. Reviczky, Komjáthy)
Földrajz:
üstökös).
szerepének, hatásának ismerete.
A földrajzi tér regionális
A századvég és századelő
A századvég novellisztikájának né- szerveződése, a Miknovellisztikája (műelemzési lehe- hány darabját értelmezve a novella- száth-regény/ek topolótőségek, pl. Gozsdu Elek, Petelei elemzési készség elsajátítágiája.
István, Tömörkény István, Bródy sa/továbbfejlesztése.
Sándor [Rembrandt-ciklus],
Mikszáth elhelyezése a magyar reCholnoky Viktor, Ambrus Zoltán gény- és novellairodalom történeté- Praktikus tanulás:
műveiből).
ben, egy regényének sok szempontú Retorikai alapok.
Mikszáth alkotásainak jellemzői, megközelítése, adott szempontú,
témák, motívumok és műfaji vál- önálló novellaértelmezés.
tozatok az életművében;
Műismeret: Vajda János legalább
Történelem:
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írásművészetének sajátosságai,
stílusszintézise.
A Tót atyafiak és A jó palócok
novelláinak világa (előbbiből
legalább egy, utóbbiból legalább
két mű elemzése).
Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma, Új Zrínyiász, A
Noszty fiú esete...) elemző értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat;
szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-technika, nézőpont, közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás, időben eltévedt hősök).
Kitekintés: Egy novellafüzér vagy
regény a 20. században – Bodor
Ádám: Sinistra körzet (pl. Connie
Illafeld szőre) és/vagy Mikszáth
parafrázisok napjainkban (pl.
Tóth Krisztina: Tímár Zsófi muskátlija, Grendel Lajos
Palócországa stb.).
A lelkiismeret szabadsága és a
személy erkölcsi felelőssége.
Szándék és következmény.
Mikszáth parlamenti tevékenységének, és az Új Zrínyiász segítségével a retorikai alapműveltség
megerősítése, kibővítése.
A szónok tulajdonságai, feladatai,
a szónoki beszéd kommunikációs
funkciói.
A beszéd felépítése, a beszéd
megszerkesztésének menete az
anyaggyűjtéstől a megszólalásig.
Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése. Az érvelési hibák. A
cáfolat módszerei.
A kiselőadás és a vizsgafelelet
felépítése.
A hatásos előadásmód eszközei.
Az előadás szemléltetésének
módjai: bemutatás, prezentáció
stb.
Kulcsfogalmak / fogalmak

egy műve; Mikszáth egy regénye
(házi olvasmány) és három novellája;
Tájékozódás a művek utóéletében,
intertextuális vonatkozások.
A tanult/olvasott művek (önálló)
értelmezése; egy szóbeli érettségi
témakör anyagának összeállítása és
az abban megjelölt feladat kifejtése.
A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.
Az alapvető retorikai alapfogalmak
jelentésének ismerete mai értelemben; a retorika és a kommunikációs
tényezők kapcsolata, a retorika
kommunikációbeli szerepe.
A szónok legfontosabb tulajdonságainak, a beszédfajták ismerete.
A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközeinek) és nem
nyelvi kifejezésbeli eszközeinek
ismerete és használata a különféle
szövegműfajokban, az audiovizuális
és multimédiás közlés különböző
formáiban.
A hivatalos felszólalás, hozzászólás
gyakorlása különböző helyzetekben.
Közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése.
Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása.

Antik szónokok, neves
magyar szónoklatok (pl.
Kölcsey, Kossuth, Deák).
Közéleti megnyilatkozások retorikája.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A meggyőzés, befolyásolás, a hatás eszközei.
Dráma:
A színpadi beszéd retorikai elemei.
Matematika:
Bizonyítás, érvelés, cáfolat.

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság, nézőpontváltások,
Don Quijote-izmus, időben eltévedt hősök, novellafüzér,
dzsentri-tematika, szabad függő beszéd.
Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó,
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törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita,
ajánlás). Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat,
befejezés (összefoglalás, kitekintés). Érv, tétel, bizonyítás, öszszekötőelem. Érvelés, indukció, dedukció.
Klasszikus modernség: az európai epika a roÓrakeret
mantika után (19. sz. második fele)
25 óra
(Világirodalom)
Romantika, műfajkeverés, fejlődési regény, történelmi regény, hőstípusok, feElőzetes tudás
lesleges hősök, hivatalnokfigurák, mindentudó regényíró.
Eszmény és valóság, látszat és valóság viszonyának értelmezése.
A környezet, származás és a nevelődés hatása a hősök karakterére.
Különböző életvezetési stratégiák, eszmei és erkölcsi törekvések megismerése,
értékelése.
A művekben megjelenített témák, élethelyzetek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban, ezáltal az olvasói empátia, az esztétikai és erkölcsi ítélőképesség fejlesztése.
A megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése és értéTantárgyi fejkelése.
lesztési célok
A romantika és a kritikus, realista szemlélet együtthatásának, folytonosságának
felismertetése, a realista stílusirányzat jellemzőinek értelmezése.
Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.
Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képességek (novella/regény): házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló/házi dolgozat
készítése
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A realista és naturalista epika
Eligazodás a 19 századi prózapoéti- Történelem:
jellemzői (esztétikai elvek, tema- ka és (kisebb alapossággal) a zene
Kitekintés a 19. század
tika, látásmód, stílus- és formaje- világában. Szabadság és korlátozott- nagy gondolkodóira (pl.
gyek) a 19. század közepétől; a
ság – elszámolási képesség a morá- Spencer).
prózaepika újításai (nézőpontok, lis korlátok átlépésének következsíkváltások, időszerkezet, polifó- ményeivel.
nia; új műfaji változatok) a kisHázi dolgozat / beszámoló / könyvés nagyepikában.
ajánló készítése egyéni olvasmányKarriertípusok, életpályák, hivaélmény alapján a korszak műveiből.
talnokok, értelmiségiek, nősorMűismeret: néhány mű/részlet pl.
sok: művek, szemelvények az
Emily Brontë, Dickens, Jane Ausangol/amerikai, francia, német és ten, Thomas Hardy műveiből. Stenorosz irodalomból (pl. Emily
dhal: Vörös és fekete, Balzac:
Brontë, Dickens, Stendhal, BalGoriot apó, Flaubert: Bovaryné
zac, Flaubert, Zola, Gogol, Lev
(utóbbi három regényből legalább
Tolsztoj, Dosztojevszkij, Csehov kettő), Zola, Gogol: A köpönyeg,
alkotásaiból.
Lev Tolsztoj: Iván Iljics halála,
Az aktuálisan tanított szerzőkhöz, Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés,
művekhez kapcsolódó fogalmi
Csehov egy novellája.
ismeretek.
Egy választott/kijelölt epikai alkotás
A programzene és az opera műfa- (házi olvasmány) elemző bemutatáji határainak kitágítása – Debussy sa a közös értelmezés után.
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

1090

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – M ű vé s z e t ek t a n t ár gy c s o p or t

és Wagner.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Egy lehetséges szóbeli témakörben
kijelölt feladat kifejtése.
Realizmus, klasszikus modernség, naturalizmus, karrier-regény,
lélektani regény, Napóleon-kultusz, impassibilité, eszmeregény,
tolsztojánizmus, a hagyományos időrend megbontása, regényciklus, mindentudó elbeszélő, polifónia, beszélő nevek,
görbetükörrendszer, nézőpontváltások, megbontott időrend,
szillogizmus, programzene, fantasztikum, leit-motiv.

Klasszikus modernség: az európai líra a romantika után (19. sz. második fele), újítások a képÓrakeret
zőművészetben, stilisztika
25 óra
(Világirodalom)
Romantika, műfajkeverés, befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető
szóképek és alakzatok, nyelvi játékok, kreatív írás, stílusregiszterek, nyelvi
Előzetes tudás
magatartás, nyelvi norma.
Képzőművészeti korszakok ismerete a 19 század első feléig.
A különféle stílusirányzatok, képzőművészeti és poétikai törekvések, formabontó újítások megismerése, együttélésük, együtthatásuk, a sokszínűség megtapasztalása.
A többértelműség, az értelmezési lehetőségek szélesedésének elfogadása, a
kizárólagosságra törekvő jelentéstulajdonítás elvetése.
Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a beszélő, a kommuTantárgyi fejnikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.
lesztési célok
A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek felismerése és
alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban.
A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, stílusárnyalat
és stíluseszköz használata.
A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Impresszionizmus, szimbolizmus Új ábrázolási technikák megismeré- Történelem:
és a lírai műnem megújítása (pl. a se.
Kitekintés a 19. század
személyiség, a lírai közvetlenség A helyzetnek, kommunikációs célnagy gondolkodóira – a
háttérbe szorulása, a látomás fel- nak megfelelő stíluseszközök tudalétre vonatkozó kérdések
szabadítása, objektivizálódás).
tos használata a szövegalkotásban.
(pl. Schopenhauer,
Ősz-toposz a költészetben:
A stíluselemek, stíluseszközök sze- Kirkegaard, Nietzsche).
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud,
repének értelmezése művészi és
Különböző forrásszöveMallarmé, Rilke, Whitman) műmindennapi szövegekben (jelentésgek stílusjellemzői.
veiből.
feltáró, hatáselemző gyakorlatok).
Kitekintés: a Nyugat recepciója – Egy-két választott/kijelölt lífordításesztétika, ősz-versek a 20. rai/képzőművészeti alkotás (házi
Matematika:
században – Babits, Kosztolányi
olvasmány) elemző bemutatása a
Periodicitás, ismétlődés
stb.
közös értelmezés után. Önálló vers- mint szervezőelv
A jellegzetes stílustípusok (stíértelmezések, különböző fordítások poetizált szövegekben.
lusárnyalatok), a leggyakoribb
összevetése. Portfoliókészítés.
stílusrétegek jellemzői.
A nyelvi szintek alkalmi és a
Idegen nyelvek:
szótárakban jelölt állandó stílusBeszélt nyelvi stílusreTematikai egység / Fejlesztési
cél
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értéke.
A szóképek, összetett költői képek, alakzatok, egyéb poétikai
jellemzők funkciója és használata.
Képzőművészeti, festészeti megújulás (témák, szemlélet, technikák, színvilág stb.): az akadémizmussal szemben:
preraffaeliták, barbizoni iskola,
impresszionizmus, a szalonok
világa, posztimpresszionizmus,
pointillizmus, vadak, szecesszió
(pl. Monet, Manet, Degas, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Gaudí, Rodin,
Klimt stb.)

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

giszterek.
Természettudomány,
földrajz:
Metaforák és egyéb szóképek a természettudományos szövegekben.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Nyilvános megnyilatkozások, különféle műsortípusok, illetve internetes felületek jellemző
stílusregiszterei.
Akadémizmus, preraffaeliták, impresszionizmus, posztimpreszszionizmus, parnasszizmus, l’art pour l’art, szimbolizmus,
pointillizmus, vadak, szecesszió, kötetkompozíció, allegória és
szimbólum, zeneiség, prózavers, szabad vers, tárgyvers, a műfordítások értelmező szerepe.
Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos
stb.). Stílusérték (alkalmi és állandó). Stílusréteg (társalgási,
tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi). Stílushatás.
Szóképek (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, allegória, szimbólum, komplex
kép).
Alakzatok (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus,
oximoron stb.). Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés,
alliteráció, áthajlás, figura etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció.
Mondatstilisztikai eszközök (verbális stílus, nominális stílus,
körmondat).

A modern dráma kialakulása – az európai dráÓrakeret
ma és színház a 19. sz. második felében
14 óra
(Színház- és drámatörténet)
Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvitás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, Shakespeare,
Molière).
A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv), drámai műfajok, drámatípusok.
Arisztotelészi dramaturgia.
A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok értő és
felelős megítélése, például az élethazugság témakörének morális vonatkozásai
különböző művekben. A férfi-női társadalmi szerepek 19. századi változatainak
megértése.
A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának megvitatása,
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két jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevételével, újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása.
A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az európai dráma és színház a
Önmegvalósítás és önkorlátozás
Dráma:
19. sz. második felében – a koregymásnak feszülő szempontjainak Dramatikus játékok.
szak drámairodalmának újdonsá- értékelése.
gai, drámai alkotások, valamint
A romantika utáni drámatörténet
két szerző dramaturgiája.
néhány jellemző tendenciájának
Informatika:
Illúziók tragédiája: Ibsen két mű- ismerete.
A különféle színházi
vének elemzése (pl. BabaszoKét Ibsen- és egy Csehov-dráma
előadások, interpretációk
ba/Nóra és A vadkacsa – házasismerete; értelmezése ill. értelmezé- felkutatása.
sági válság, élethazugság; a mosi lehetőségeinek megismerése, a
dern polgári dráma megteremtékétféle dramaturgia bemutatása.
se, az ibseni dramaturgia sajátos- Mű és paródiája – a stílusjellemzők
ságai (pl. analitikus szerkesztésfelnagyításának/eltúlzásának értelmód, szimbólumok, reformátormező jellege.
és rezonőr-figurák, hangnemkeTájékozódás a művek utóéletében,
veredés stb.
intertextuális vonatkozások.
Vágyak és megvalósulási lehető- A művek értelmezéseinek kritikus
ségek: egy Csehov-mű elemző
befogadása; egy szóbeli érettségi
bemutatása (pl. Ványa bácsi, Há- témakör anyagának összeállítása és
rom nővér). A csehovi dramatur- az abban megjelölt feladat kifejtése.
gia sajátosságai (pl. a drámaiság
fogalmi változása; drámaiatlan/lírai dráma; főszereplő-, konfliktusok és cselekménynélküliség; csoportképek/cselekvésképtelenség; párhuzamos monológok/fedett dialógusok, ironikus látásmód); új műfaji
változatok, új játékstílus.
Kitekintés: drámaparódiák értelmező jellege: pl. Karinthy: A
kenguru stb.
Színjáték, drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, élethazugság, vezérmotívumok, szimbóluKulcsfogalmak / fogalmak
mok, líraiság.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Kompország egyik kikötője: a Nyugat
Órakeret
A poláris ellentétek költője – Ady Endre
22 óra
(Életmű)
A klasszikus modernség irányzatai és alkotói, a századvég magyar irodalma.
Historizmus, szecesszió, vadak.
Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak összevetése, konfliktusai.
A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdésfelvetései. Annak felismerése, hogy
a magyar kultúra sokszínű törekvések együttese.
Tájékozódás a századelő folyóirat-irodalmában és a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai,
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lélektani iskolák (Freud, Bergson) néhány jellemzőjének azonosítása.
Hazaszeretet, nemzetostorozás és haladás kérdései. Az etikai és művészi lét
konfliktusai.
Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, költészetének jellege, nyelvi újításai.
Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése.
A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom
nagy hagyományaival, kódjaival.
Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről szóló
vélemények, elemzések értelmezésével is.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A századelő folyóirat-irodalma,
A Nyugat jelentőségének ismerete a Mozgóképkultúra és
annak sokszínűsége, a korabeli
magyar kultúrtörténetben.
médiaismeret:
irodalmi életben játszott szerepe. Megismerkedés stílusirányzatokkal, Kritikai gondolkodás; a
A Nyugat mint folyóirat és moz- filozófiai, lélektani iskolák (pl.
média társadalmi szeregalom; szerkesztési elvek, szerFreud, Bergson) néhány jellemzőjé- pe, használata.
kesztők, kritikusok, nemzedékek; vel.
célkitűzések; filozófiai és stílusAz életmű főbb jellemzőinek, alkoirányzatok hatása, megismerteté- tói sajátosságainak ismerete;
Történelem:
se.
Ady/Ady költő szerepének elhelye- Magyarország és Európa
Egy folyóirat (időszaki kiadvány) zése a magyar irodalom történetéa 20. század első feléperiodicitása, felépítése, folyóben.
ben, létfilozófiák.
iratcikkek visszakeresése, hivatAdy jellemző köteteinek, szerkeszkozása.
tési módszereinek, lírai témáinak,
Képzőművészet: elszakadás a
poétikai megoldásainak alapos isInformatika:
régitől: a szecesszió győzelme;
merete.
Folyóirat-kutatás a weNagybánya, a Nyolcak és az akÖnálló versértelmezések megfogal- ben.
tivisták
mazása.
Ady Endre életműve, pályaképe. Műismeret: A Sion-hegy alatt; Góg
Címadás, kötet- és cikluskompo- és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út
zíció; költői szerepvállalás, az
az éjszakában és még kb. 10 mű
innováció szándéka.
(memoriterek is).
Klasszikus modernség, szeceszLegalább egy hírlapi cikk elolvasásziós-szimbolista látásmód; a
sa.
versritmus megújítása.
Ady továbbélése, hatása a 20. száÉn-szerep és ars poetica (pl. Góg zad második felében és a 21. század
és Magóg fia vagyok én, A muelején.
száj-Herkules, A Hortobágy poé- Az Ady-életmű jellemzőinek bemutája, Hunn, új legenda).
tatása a műveiről szóló vélemények,
A táj mint kulturális környezet
elemzések (paródiák) értelmezése,
(pl. A magyar Ugaron, A Tiszaegy-egy szóbeli témakörben kijelölt
parton, A Gare de l’Esten).
feladat kifejtése, memoriterek tolA szerelem küzdelem és (hazumácsolása.
dott) idill - Léda- és Csinszkaversek.
Harc a létért, nihil, Halál – létösszegzés (pl. Az ős Kaján, Kocsi-út az éjszakába).
Kurucság, magyarság (pl. A fajok
cirkuszában, Nekünk Mohács
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kell).
Isten-keresés (pl. A Sion-hegy
alatt, Istenhez hanyatló árnyék).
A világháború rettenete (pl. Az
eltévedt lovas, Mag hó alatt,
Krónikás ének 1918-ból, stb.).
Ady publicisztikája, egy-két jelentős cikk megismerése: pl. Ismeretlen Korvin-kódex margójára.
Kitekintés: kuruc-versek a 20-21.
században, kortárs nemzetostorozó költemények (Szilágyi Ákos:
Magyar Ugar, Édes hazám-kötet
stb.); férfi-és női versek (gender);
Ady a tankönyvekben – egy kis
recepciótörténet.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió.
Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés, vezérvers, ars poetica, látomásos képalkotás, lírai hős, toposzok, értékőrzés, archaizálás,
profetikus beszédmód, publicisztika.

Ady prózai tükörképe– Móricz Zsigmond
(Portré)

Órakeret
12 óra

Realista és naturalista epika, Mikszáth novellisztikája, Móricz legalább egy
műve, pl. Gyermekversek, Hét krajcár vagy Légy jó mindhaláElőzetes tudás
lig/Pillangó/Árvácska.
Beavatás-történetek.
Móricz helyének, alkotásmódja jellemzőinek megismertetése, alkotások több
szempontú megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására.
Tantárgyi fejA vidéki értelmiségi és a paraszti létforma egzisztenciális, morális kérdései.
lesztési célok
Az elbeszélés szerkezete és a történet időrendje közötti eltérés, a nézőpontok és
a nézőpontváltások funkciójának értelmezése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Móricz alkotásainak jellemzői,
Móricz helyének, kötődéseinek isFöldrajz:
írásművészetének sajátosságai;
merete a magyar epika történetében A földrajzi tér regionális
művészetének naturalista és rea(Nyugat; népi írók mozgalma, Kelet szerveződése.
lista elemei.
Népe); alkotásmódjának jellemzőit.
Tárgykörök, témák (pl. paraszti,
Néhány alkotás értelmező-elemző
dzsentri; szegénység) és műfaji
megközelítése, adott szempontú,
Mozgóképkultúra és
változatok (novella, elbeszélés,
önálló műértelmezés (elsősorban
médiaismeret:
történeti példázat, idill-típusú
novellaelemzés).
Móricz-művek filmes,
regény stb.).
Tájékozódás a művek utóéletében,
televíziós adaptációi (pl.
A személyiségcsonkulás drámai
intertextuális vonatkozások.
Pillangó, Égi madár,
feszültsége a kisepikában - a ko- Műismeret: Móricz egy regénye
Rokonok, Barbárok,
rai novellák világa (legalább két
(házi olvasmány) és három novellá- Árvácska).
mű elemzése, pl. Tragédia, Szeja.
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gény emberek, Judit és Eszter).
Egy szóbeli érettségi témakör anyaBeavatás a magyar Bovary körgának összeállítása és az abban
Ének:
nyezetében, a változatlanság tra- megjelölt feladat kifejtése.
Népdalfeldolgozások.
gédiái – Az Isten háta mögött
vagy egy másik Móricz-regény
(pl. Úri muri, Rokonok, Sárarany,
Tündérkert) elemző értelmezése
(műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, hangnemek).
A romboló őserő mítosza és metaforái – Barbárok.
Tájékozódás a folklór irányában:
Bartók és Kodály munkássága
(valamint Dohnányi és Lajtha
László).
Kitekintés: Grecsó Krisztián:
Barbárok, történelmi regények a
Tündérkert után (pl. Esterházy
Péter, Rakovszky Zsuzsa, Spiró
György, Darvasi László művei).
Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma Elbeszélő, nézőpont, szociális érzékenység, dokumentarizmus, öszKulcsfogalmak / fogalmak
tönrobbanás, feszültségív, cselekmény, stílus, az időrend megtörése, balladaiság.
A megbotránkoztatás esztétikája – avantgárd
Órakeret
irányzatok; a magyar avantgárd
15 óra
(Világirodalom)
Képzőművészeti alapismeretek, preraffaeliták, szimbolizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus, szecesszió, vadak.
Előzetes tudás
A formabontás korábbi példái.
A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, programok szándékainak, esztétikai elveinek, képzőművészeti, poétikai, filmes megoldásainak feltárása; az első látásra érthetetlen, vagy éppen könnyen létrehozható alkotások
Tantárgyi fejfunkciójának, jelentőségének beláttatása.
lesztési célok
Nyitottságra és vele párhuzamosan kritikus szemléletre nevelés.
Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd irodalomban.
Portfolió létrehozása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Avantgárd irányzatok lehetőség
Megismerkedés a 20. sz. eleji stílus- Történelem:
szerint minél több művészeti ág- irányzatokkal, a csoportok, progEurópa nyugati fele a
ban (irodalom, képzőművészet,
ramjaival, esztétikai elveivel, képszázadelőn, az első vizene, film).
zőművészeti, zenei, poétikai megol- lágháború, a fasizálódás.
Formabontás és formaépítés (kö- dásaival.
zös tendenciák a stílusirányzaA magyar avantgárd és abban Kastokban).
sák szerepének vizsgálata, megérté- Praktikus tanulás:
Futurizmus, expresszionizmus,
se.
Portfolió-készítés.
kubizmus, dada, szürrealizmus,
Portfolió-készítés: az avantgárd téTematikai egység / Fejlesztési
cél
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konstruktivizmus,
szuprematizmus, a Bauhaus:
szemelvények az egyes irányzatok dokumentumaiból (mozgalmak, kapcsolat a történelemmel,
politikával, célkitűzések, formajegyek), illetve képzőművészeti
és irodalmi alkotások (pl. Matisse, Munch, Picasso, Chagall,
Duchamp, Klee, Braque, Léger,
Dalí, Mondrian, Malevics,
Marinetti, Majakovszkij; Trakl,
G. Benn; Apollinaire, Éluard
műveiből).
A 20. század zenéje – a második
bécsi iskola: Igor Sztravinszkij,
avantgárd és experimentális zene,
Schönberg.
A magyar avantgárd sajátosságai,
az aktivizmus programja; Kassák
Lajos szerepe, lapjai (egy-két
művének ismerete, pl. Mesteremberek; A ló meghal...).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

makörének feltérképezése előre
megadott szempontok segítségével,
portrék, műértelmezések, vázlatok,
alkotótevékenység.
Kiállítás létrehozása a dokumentumokból, portfoliókból, saját alkotásokból.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Az expresszionista film,
Bunuel-Dalí: Az andalúziai kutya.
Rajz, alkotás:
Egy avantgárd „műalkotás” létrehozása.

Avantgárd, expresszionizmus, futurizmus, kubizmus, dada,
szürrealizmus, konstruktivizmus, aktivizmus, kiáltvány, polgárpukkasztás, szabad vers, szimultánizmus, önműködő írás,
képvers (kalligramma), a talált tárgyak művészete (readymade), montázs, kollázs, lépcsőzetes versek, szabad képzettársítás.

Aki „rühellé a prófétaságot”: – Babits Mihály
(Életmű)

Órakeret
20 óra

A Nyugat-jelenség, szecesszió, avantgárd irányzatok
Ars poeticák, időmértékes formák; Horatius, Berzsenyi költészete, filozófiai
Előzetes tudás
irányok, Freud.
Önértelmezés, önirónia, társadalmi szereplehetőségek.
Létezés, megváltozott szerep, erkölcsi kötelességérzet a háború, világégés, történelmi kataklizmák idején.
Betegség és prófétai küldetés értelmezési lehetőségei.
Tantárgyi fejBabits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, műérlesztési célok
telmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai megoldások
feltárása.
A rájátszások, szövegköztiség megértéséhez kapcsolatkeresés az európai és a
magyar irodalom hagyományaival, kódjaival.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Babits Mihály életműve, pályaBabits pályaképének, alkotói korInformatika:
képe. Pályaszakaszok, kötetek,
szakainak, a Nyugat történetében
Kutatás a weben, Babits
költői magatartásformák, világbetöltött szerepének ismerete.
utalásai, utóélete.
kép, értékrend, művészetfelfogás Jellemző témák, a rájátszási techni1097
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(homo moralis); a bölcseleti, filozófiai, lélektani érdeklődés hatásai.
A Nyugat-jelenség szerepe művészetében és az ő szerepe a
Nyugat sorsának alakulásában,
írói tekintélye, a Baumgarten-díj.
Műfordítói, regény-, esszé- és
irodalomtörténet-írói tevékenysége.
A szellemi nyugtalanságból fakadó intellektuális líra - már induláskor (pl. In Horatium, Fekete
ország, Esti kérdés, A lírikus
epilógja stb.).
A freudi személyiség-megoszlás,
a kettős tudat regénye - A gólyakalifa.
Amikor muszáj megszólalni (pl.
Május huszonhárom Rákospalotán, Húsvét előtt, Fortissimo
stb.).
Értékőrző magatartás, szigetélmény (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.
Ismétlés: retorikai alakzatok, ill.
ezek megjelenése Babitsművekben..
Stílusirányzati sokszínűsége (pl.
impresszionizmus, szecesszió,
szimbolizmus); klasszicizálás,
antikizálás; hagyomány és modernség egysége.
Kitekintés: pl. Kovács András
Ferenc: Pro domo, Messze…
messze…
Kulcsfogalmak / fogalmak

ka, poétikai jellemzők fel- és megismerése.
Babits-művek önálló értelmezése,
elemzése.
Műismeret: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és még néhány verse, A
gólyakalifa (házi olvasmány), pl. A
lírikus epilógja, In Horatium, Fekete
ország, Messze, messze…, stb.
(memoriter is) és a Jónás könyve.
Tájékozódás a művek utóéletében,
intertextuális vonatkozások.
A Babits-életmű jellemzőinek bemutatása, egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtése.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Kritikai gondolkodás;
egy folyóirat társadalmi
szerepe, hatása.
Történelem:
Magyarország és Európa
a 20. század első felében, fenomenológia,
szellemtörténet.

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, a
továbbkérdezés esztétikája, rájátszás, szövegköztiség, osztott
személyiség, ars poetica, példázat (parabola), parafrázis, intellektuális költészet, önértelmezés, önmegszólítás, klasszicizálás.
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Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Vendégségben a Földön – Kosztolányi Dezső
(Életmű)

Órakeret
20 óra

Szecesszió, számadás- és létösszegző versek (pl. Berzsenyi, Csokonai, Ady,
Babits).
Előzetes tudás
Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.
A személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó szolidaritás.
A személyiség megkettőzése, osztottságának felismertetése.
A nyelv és a gondolkodás kapcsolatának vizsgálata Kosztolányi prózai munkásságának tükrében.
Tantárgyi fejKosztolányi jellegzetes lírai és epikai témái, poétikai megoldásai. Műelemzélesztési célok
sek, műértelmezések.
Téma, hangnem, beszédhelyzet, szerkesztés és műfaj összefüggéseinek feltárása.
Hangnemek, esztétikai minőségek felelevenítése, megfigyelése: pl. szép, rút,
humor, fenséges.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kosztolányi életműve, pályaképe, Az életmű, pályakép ismerete;
Történelem:
jelentősége, hatása, a homo
Kosztolányi elhelyezése a magyar
Létfilozófiák Heidegger,
aestheticus magatartásmodellje.
irodalom történetében.
Freud-hatás; cselédsors.
Az Ady-revízió tanulságai.
Kosztolányi jellemző lírai témáinak,
Szerep – játék, osztott személyipoétikai megoldásainak; kis- és
ség, szerkezet - A szegény kisnagyepikájának általános ismerete,
Mozgókép- és médiaisgyermek panaszai.
legalább négy lírai alkotás, kétmeret:
Értékrendek ütköztetése - Bolhárom novella és az Édes Anna (há- Az Édes Anna-filmek.
dog, szomorú dal.
zi olvasmány) értelmezése, elemzéPletyka, mánia, elfojtások, részse.
vét-etika - Édes Anna.
Csáth Géza egy novellájának elemAz elfojtott vágyak megtestesítő- zése.
je, Esti Kornél – a nyitó- és záró- Eligazodás formanyelv és hagyofejezeten kívül még egy novella – mány, létértelmezés, tudattalan stb.
pl. a nyelv, mint a tudat létezési
kérdéskörében.
formája: A bolgár kalauz. ApaEredeti alkotás és feldolgozások
modellek, összeomló apakép – A összevetése.
kulcs és A fürdés önálló értelme- Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
zése.
feladat kifejtése.
Magatartásmodellek a halállal
Memoriterek: két-három Kosztolászemben - Számadás-kötet: kisnyi vers.
szerkezetek, pl. Őszi reggeli, Októberi táj, létértelmezés és
vendégléttudat a Hajnali részegségben, Halotti beszéd (esetleg
összevetve Márai azonos című
költeményével).
Kitekintés: Csáth Géza novellái
(pl. Anyagyilkosság, A varázsló
kertje), motívumainak továbbélése (pl. Esterházy Péter művészetében). Reflektálások Kosztolányi
költészetére, parafrázisok,
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hommage-ok (pl. Orbán Ottó: K.
Dezső, Varró Dániel: Borbála,
Jenei Gyula:Hajnali éberség).
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Homo aestheticus, a személyiség osztottsága, vendéglét, versciklus, búcsúzásvers, számadásköltészet, végesség, novella,
novellafüzér, példázatosság, lélektan, tudattalan, autentikus lét.

Definíció, magyarázat, értekezés (kisértekezés) készítése a tanulmányi munkához kapcsolódóan. Hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás ezek gyakori műfajaiban.
Tapasztalatszerzés a szak- és ismeretterjesztő irodalom használatában, verbális
és vizuális információk (illusztráció, tipográfia stb.) együttes kezelése, rendszerezése, felhasználása. Az információ értékének, jelentőségének felismerése, az
információ-felhasználás normái és etikai vonatkozásai. Képesség gondolatok,
szövegek emlékezetben tartására, képesség logikus gondolkodásra: összefüggések, tagolódás, párhuzam, ellentét, ok-okozati viszonyok felismerése, alkalmazása.
Megbízható, alapos 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. Fogékonyság
s részvétre, az igazságra, a megértésre, a tragikumra, az erkölcsi és érzelmi
konfliktusok megértésére, a pozitív érzelmekre, a derűre, a szépségre.
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.
Házi dolgozat elkészítésekor ismerkedés a szakirodalom felhasználási lehetőségeivel, önállóságra törekvés. Az idézés szabályainak és etikai normáinak ismerete.
Eligazodás az irányzatok sokféleségében. Átfogó kép kialakítása a 19. század
második fele és századelő európai irodalmáról, képzőművészetéről, Magyarországáról, a Nyugat irodalmi műhelyének jelentőségéről, a nagy alkotók életművéről.
A tanult műalkotásokat ismerete, elemzése, az adott szerzőktől más művek önálló értelmezése. A tájékozottság bizonyítása egy-egy tanult mű tágabb kontextusában. A megismert alkotók portréjának tárgyszerű bemutatása.
Memoriterek kifejező tolmácsolása.
A szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú, olvasható, rendezett írás, önálló kézikönyvhasználattal törekvés a normakövető helyesírásra.

3.2.2.3.2 12. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

A Nyugat irodalmi műhelye – magánműhelyek
Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Tóth Árpád,
Órakeret
Juhász Gyula (Látásmódok)
21 óra
Kávéházi kultúra (Regionális kultúra)
Parnasszizmus, l’art pour l’art, impresszionizmus, szecesszió.
A Nyugat-jelenség.
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia.
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Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.
A magyar tájköltészet hagyományai.
Karinthy és Krúdy sajátosan különleges helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői.
A nosztalgia és humor szerepe az ember önértelmezésében.
Tantárgyi fejParódia és karikatúra az irodalomban, a nyelvi humor összetevői, lehetőségei.
lesztési célok
Időfelbontás követése, megértése.
Önálló tájékozódás, műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések.
Azonosulás a Pest 20. századi értékeivel, a regionális kötődés erősítése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Karinthy kisepikájának jellemzői, A Nyugat első nemzedékének tevé- Mozgóképkultúra és
humorfelfogása, irodalmi karika- kenysége, jelentősége.
médiaismeret:
túrái, műértelmezései egy novella Karinthy és Krúdy, ill. Juhász Gyula Filmes adaptációk pl.
(pl. A cirkusz; Találkozás egy
és Tóth Árpád helyének kijelölése a Huszárik Zoltán Szindfiatalemberrel; Barabbás, ill. az
korszakban (újságírás, műfordítás;
bádja.
Így írtok ti egy-egy darabja alap- Nyugat, illetve csoporthoz nem tar- Karinthy megfilmesített
ján.
tozás), ill. más nyugatos szerzők
művei pl. Révész
Krúdy Gyula írói világa (esetleg
ismerete.
György: Utazás a kopokortársak Krúdyról), egyéni
Eligazodás a korabeli Pest kávéházi nyám körül.
hangja, szecessziós nyelve legútvesztőiben, művelődéstörténeti
alább egy novella alapján (pl.
ismeretek a 20. század eleji főváSzindbád útja a halálnál, Utolsó
rosi/művészi/értelmiségi létről.
Történelem:
szivar az Arabs Szürkénél);
Műalkotások önálló értelmezése,
Urbanizáció, városi élet
anekdotikusság, az idő és az em- novella- és összehasonlító elemzéBudapesten.
lékezés formaalkotó szerepe,
sek (pl. mű és paródiája) készítése.
párnovellák.
Eredeti alkotások és feldolgozások
Tájköltészet Vajda után, elfakuló összevetése.
Társadalomismeret:
emlékek: Juhász Gyula (legalább Műismeret: Karinthy min. kétCivil társadalom, a lokákét mű).
három választható műve; Krúdy egy lis kulturális szerveződéA művészvers fogalma és a műnovellája, Juhász Gyula két-három
sek jelentősége.
vészbarátság megverselése (Guműve, Tóth Árpád egy-két műve.
lácsy Lajosnak, a
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
preraffaelitizmus magyar változa- feladat kifejtése.
ta – Gulácsy festészete).
Hangulatiság és vízió, életképszerűség (Tiszai csönd, Tápai
lagzi); Az érzés állandósága,
nosztalgia (Milyen volt..., Anna
örök).
Szépségkeresés és vallomásosság: Tóth Árpád (legalább két
mű).
A pillanat nagyszerűsége, elégikusság (Körúti hajnal, Esti sugárkoszorú); A hajó-metafora megújítása – Elégia egy rekettyebokorhoz.
Vendéglátó jelenetek – Krúdy:
Isten veletek, ti boldog Vendelinek!, Márai Sándor: Szindbád
hazamegy, Huszárik Zoltán.
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Szindbád – a film vendéglőjelenete.
A kávéházi lét, mint társasági
kultúra, egy újfajta szellemi tájékozódás létformája – írók, költők,
képzőművészek pl. Rippl-Rónai
József (Japán, Bristol, EMKE,
New York Centrál a Nyugatzsúrokkal).
A kávéház, mint irodalmi téma
(pl. Karinthy: Halandzsa, Mint
vélgaban; Krúdy: Mese a varrógépről).
Kitekintés: a Nyugat műhelyében
(pl. Kaffka Margit, a szerkesztés
elvei, esszéírók).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Humor, irodalmi karikatúra, paródia, stílusimitáció, karcolat,
novellaciklus, hasonmás, alterego, időfelbontás, nosztalgia,
utazástoposz, szövegszerűség, életkép, műfordítás.
Régió, regionalitás, hagyomány, kávéház, az irodalom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet.

Induló század, táguló horizont - Gondolkodásbeli
és művészeti sokarcúság a század első felének
Órakeret
Európájában - a késő modernség
31 óra
(Világirodalom, Színház- és drámatörténet)
Biblia – evangéliumok, átváltozás-történetek, a klasszikus modernség irodalma,
az avantgárdizmus
Előzetes tudás
Csehov és Ibsen dramaturgiája.
A századelő művészeti törekvéseinek egyben láttatása a sokszínűség és sokféleség elismertetésével párhuzamosan.
A különféle társadalmi berendezkedések különféle látásmódokat megkívánó
ábrázolásmódjainak megkülönböztetése, értékelése.
Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek értelmezése
Döntéshelyzetek és felelősségtudat szoros kapcsolatának tudatosítása.
A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése.
Tantárgyi fejMűvek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, törlesztési célok
téneti, kulturális kontextusok megvitatása.
Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására.
A színház és a dráma alakulása, új törekvések.
A drámai történetmondás sajátosságai.
Színház és dráma kapcsolata.
A katarzis lehetőségei, átértelmezése a modern drámában.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Filozófiák, tudományok és művé- A 20. századi irodalom meghatározó Történelem:
szetek kölcsönhatása.
törekvésének, formai / szerkezeti /
Meghatározó szellemi
Újabb illúziók, újabb tragédiák
poétikai újításának megismerése,
áramlatok, az egzisztenmég újabb drámai keretben – pl.
két epikus, legalább egy-egy lírai és cialista filozófia francia
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
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Gorkij: Éjjeli menedékhely,
Brecht: Kurázsi mama és gyermekei vagy Három garasos opera, Arthur Miller: Az ügynök
halála, Jean-Paul Sartre: Az Ördög és a Jóisten.
A manni és kafkai polgár rettenete - Tonio Kröger, Mario és a
varázsló, Kafka: Az átváltozás és
A törvény kapujában (a művész
és polgár problematika, a hatalomnak kiszolgáltatott ember és
az emberi méltóság konfliktusa,
elidegenedés-élmény).
Német és angol nyelvű irodalom,
újító törekvések pl. Hermann
Hesse, James Joyce műrészletek.
A Biblia átváltozása - Moszkvában - Bulgakov: Mester és Margarita (áttételek sorozata, társadalomkritika, betétregény = apokrif
evangélium, narrációs technika,
erkölcsi döntéssorozat, a befejezés kétértelműsége).
Lírai alkotások (szemelvények,
részletek).
Egy-két lírikus tematikája, poétikai jellemzői egy-két művének
bemutatásával (pl. Ezra Pound,
Gottfried Benn, T. S. Eliot, Federico García Lorca, O. E.
Mandelstam, F. N. Pessoa, Dylan
Thomas, Paul Celan, Kavafisz,
Brodszkij, Zbigniew Herbert
stb.).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

két drámai alkotó egy(-két) művének ismerete (házi olvasmányok),
értelmezése ill. értelmezések ismerete, érvekkel alátámasztott elfogadása vagy elutasítása.
A tanult ill. a korban jelentős szerepet játszó szerzők egy művének
bemutatása/ajánlása.
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtése.

és német változata, a
multipoláris világ.
Természettudomány:
A tudományos gondolkodás hatása az irodalomra pl. Einstein, relativitáselmélet, kvantumelmélet, modern pszichológia.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A mozi „új világnyelve”,
filmes adaptációk.

Késő modernség, családregény, vezérmotívum, függő beszéd,
elidegenedés-élmény, fantasztikum, metaforikus jelentés, betétregény, objektív líra, intellektuális költészet, montázstechnika,
abszurd.
Epikus színház, elidegenítő effektusok, song, tézisdráma, katarzis, flash back, egzisztencialista dráma.

A szépség koldusából felnövekvő meglett ember
– József Attila
Órakeret
(Életmű)
23 óra
A Duna-motívum a magyar irodalomban
(Regionális kultúra)
József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama (alsó tagozat, memoriter is);
művek az 5–8. évfolyamról (memoriter is).
A két világháború közötti korszak történelme és társadalomtörténete; a sze-
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génység problémaköre, nagyvárosi, kávéházi kultúra.
Freudizmus.
Az avantgárd irányzatai – szürrealizmus, szabad vers.
Az autonóm személyiség megteremtésének igénye és buktatói, egyén a társadalomban és kisebb közösségben – szembesítés a viszonyok ellentmondásosságával.
Többféle megközelítésmód, lírai műfajok és verstípusok összegző jellemzése,
József Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében, jellemző lírai téTantárgyi fejmák, stílusirányzati jellemzők, költői nyelvhasználat összetettsége, komplex
lesztési célok
képek, egyéb poétikai megoldások feltárása.
Találkozás József Attila máig ható befolyásával a magyar költészetre.
Műelemzések készítése.
Nemzeti identitás – a Duna, mint „irodalmi emlékhely”, összetartó erő, jelkép…
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
József Attila pályaképe, a kánon- Az életmű, pályakép ismerete; JóInformatika:
ban elfoglalt helye, a késő mozsef Attila elhelyezése a magyar
Könyvtári és internetes
dernséget idéző költészeti elvei.
irodalom történetében.
tájékozódás József AttiStílusirányzatok (pl. expresszioJellemző témák, motívumok, poéti- la-dokumentumokról.
nizmus, szürrealizmus,) és stílus- kai jellemzők fel- és megismerése.
tendenciák (pl. újnépiesség) hatá- A József Attila-i mélységek megérsa.
tése, önálló műértelmezések előbb
Ének:
Jellemző motívumok (pl. játék,
kérdéssorok segítségével, majd
Megzenésített költemégyermek, apa, anya, éjszaka, a
anélkül. is.
nyek.
város pereme, bűntudat).
A tiszta és kevert műfajok, verstípuKomplex képek, síkváltások.
sok teljes biztonsággal való felismeAz indulás biztos szárnypróbálrése.
Történelem:
gatásai (pl. Megfáradt ember,
Műismeret: Külvárosi éj; Óda; TuKorabeli irányzatok és
Nem én kiáltok, Tiszta szívvel,
dod, hogy nincs bocsánat és még
hatásuk; filozófiai kérszegényember-versek).
legalább tíz műve.
désfelvetések.
A biztos önmegismerés felé:
Memoriterek: két-három József Atszámadás- és születésnapi versek tila-vers.
(pl. Nemzett József Áron, József Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt Földrajz:
Attila, Kész a leltár, Medáliák).
feladat kifejtése.
A Duna földrajzi helye,
A városi táj (pl. Téli éjszaka,
szerepe a közép-keletKülvárosi éj, Elégia, Hazám).
európai régióban.
Az Eszmélet mint a magyar költészet összegző kompozíciója.
A menekülés egyik lehetősége: a
szerelem (pl. Klárisok, Óda, Flóra-versek).
A szellemi magatartás összefoglalója: Eszmélet-ciklus.
Apa- anya- és istenkeresés (pl.
Kései sirató, Bukj föl az árból...).
„Alkosd meg végzeted” – a kései
József Attila (pl. Tudod, hogy
nincs bocsánat, Karóval jöttél,
Talán eltűnök hirtelen.).
József Attila, a megkerülhetetlen
- Illyés Gyula, Nagy László, Pi-
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linszky János, Orbán Ottó hozzá-,
ill. róla írott művei ill. a Már nem
sajog-kötet művei, Ars poeticaés Születésnapomra-parafrázisok
(Orbán Ottó, Varró Dániel, Tóth
Krisztina, Kovács András Ferenc
stb.).
József Attila: A Dunánál című
verséből kiindulva a magyar költészet Duna-versei (pl. Arany
János: Híd-avatás, Ady Endre: A
Duna vallomása, Petri György: A
Dunánál – a Duna, mint összetartó, nemzeti és közép-európai
identitásképző erő.
Az egyén történeti meghatározottsága.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Társadalmi kiszolgáltatottság, újnépiesség, pszichoanalízis,
autentikus lét, komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás, groteszk, szerelmi költészet, eszméletvers.

Radnóti Miklós, Pilinszky János, Szabó Lőrinc,
Órakeret
Ottlik Géza, Örkény István, Weöres Sándor
25 óra
(Portrék, Látásmódok)
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert
életműve vagy portréja.
Szabó Lőrinc egy vagy két verse, Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is).
Weöres Sándor-költemények a Rongyszőnyegből.
Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története.
Az egzisztencialista filozófia lényege, Biblia, evangéliumok, Vergilius eclogája, barokk festészet.
A zárt tér, mint modell-lehetőség (pl. Golding: A Legyek Ura), Örkény István
néhány egyperces novellája, barokk festészet.
A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború alatt.
Az Auschwitz-szindróma a művészetben.
Különbségtétel a hazához, közösséghez való tartozás és az aktuális, emberellenes politika között.
Klasszikus és modern műfajok, versszervező elvek együttélésének, összefonódásának bemutatása.
A lírai beszédmód változatainak, jellemző műfajok, témák több szempontú
megközelítése.
Az epikai alkotásokban a jelentés és az időszerkezet összefüggésének bemutatása, a nézőpontok és a nézőpontváltások funkciójának értelmezése.
Az esztétikai érzék, a formaérzék fejlesztése.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, felkészítés az önálló szerző- és műválasztásokra, a választott művek feldolgozására és előadására/megfogalmazására.

1105

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – M ű vé s z e t ek t a n t ár gy c s o p or t

Ismeretek
A fenyegetettségben felnövő költészet - Radnóti Miklós: életút és
életmű kivételes egysége (haláltudat, munkaszolgálat, lágervers;
idill és tragikum).
Veszélyeztetett idill a pásztorköltészet klasszikus álarcában (pl.
Mint a bika, Eclogák).
A történelmi tragédia és a személyes végzet összekapcsolása (pl.
Nem bírta hát, Töredék).
Hitvesi költészet, (pl. Tétova óda,
Levél a hitveshez).
A mártíromság felé - Bori notesz,
(Hetedik ecloga és még egy költemény pl. Erőltetett menet, Á la
recherche, Razglednicák).
Az Apokalipszis közelében: a
világbotrány versbe foglalása –
az Auschwitz utáni líra lehetőségei - Pilinszky János egyedi költészete (a Harmadnapon és még
egy műve alapján, pl. Négysoros,
Francia fogoly, Harbach 1944,
Apokrif stb.).
A kérdező ember magatartása –
Szabó Lőrinc.
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 közbe.
Weöres Sándor költészetének
tematikus és formai változatossága (pl. a Rongyszőnyeg; Magyar
etüdök alapján); mítoszversei,
gondolati költészete, teljességeszménye; szerepversei, stílusutánzatai, (pl. a Psyché) szemelvényei nyelvlogikai – kombinatorikai játékai.
A világ színpada a modern nevelődési regényben – Ottlik Géza:
Iskola a határon (összetett elbeszélői helyzet, emlékezéstechnika, idősíkok, megidézett művek,
jelképek, modelliskola, nyelv-

Fejlesztési követelmények
A szerzők elhelyezése a magyar
irodalom történetében, jellemző
témák, motívumok, poétikai jellemzők, narrációs technika fel- és megismerése.
Műismeret: Radnóti: Nem tudhatom, Hetedik ecloga és még legalább három műve (memoriter is);
Szabó Lőrinc egy-két műve, Weöres
Sándor néhány műve; Pilinszky
János Harmadnapon és még egy
műve;
Ottlik Géza: Iskola a határon (házi
olvasmány); Örkény István: Tóték
és két-három egyperces novella.
Eredeti alkotások és feldolgozások
összevetése.
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
feladat kifejtése.
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Kapcsolódási pontok
Történelem:
Holokauszt, munkaszolgálat, munkatábor.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Bódy Gábor: Psyché,
Örkény-adaptációk.
Matematika:
Kombinatorika, bináris
oppozíció (Weöresversek).
Informatika:
Adattárak, honlapok,
önálló tájékozódás pl. a
Márai-és az Ottlik- kultuszról.
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szemlélet stb.).
A katonaiskola falán lógó festmények (Rembrandt, Velázquez)
kapcsán a barokk festészetről
tanultak átismétlése.
A világháború groteszksége és
végtelen tragikuma – Örkény
István groteszk látásmódja és /
vagy a Tóték alapján, valamint
néhány egyperces novella értelmezése.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Újklasszicista poétika, eklogaciklus, idill és tragikum, holokauszt, Auschwitz, razglednica, szabad vers, szerepvers, stílusutánzás, szövegköztiség, négysoros, egypercesek.

„Még megvagyunk” – A máig nyúló magyar művészet [pl. Áprily Lajos, Déry Tibor, Dsida Jenő,
Gion Nándor, Illyés Gyula, Márai Sándor, Mészöly Miklós, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes,
Németh László, Sánta Ferenc, Sarkadi Imre, Sütő András, Szabó Magda, Szerb Antal, Szilágyi
Domokos, Vas István]
(Portrék, Látásmódok)

Órakeret
20 óra

A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert
életműve vagy portréja.
Korábban tanult lírai, epikai művek, drámák értelmezése, elemzése, szakirodaElőzetes tudás
lom-kutatás.
Különféle narrációs technikák, lírai beszédmód változatainak ismerete.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, felkészítés az önálló szerző- és műváTantárgyi fejlasztásokra, a választott művek feldolgozására és előadásálesztési célok
ra/megfogalmazására.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Legalább öt szerző művészetének A század irodalma törekvéseinek,
Mozgóképkultúra és
sajátosságai, poétikai-narrációs
sajátosságának ismerete (nemzeti
médiaismeret:
eljárásai.
konzervatív irodalom, népi írók
Sarkadi- Márai-, Sánta-,
Példák: Áprily Lajos gazdag
mozgalma, határon túli magyar és
Szabó Magda-, Kertészformakultúrája; Viola költője:
emigráns irodalom).
adaptációk.
Dsida Jenő versei; Nagy László
Legalább öt szerző életművének
költészetének jellemzői (pl. népi- ismerete, elhelyezése az irodalmi
esség, hosszúénekek, montázskánonban.
Informatika:
technika, képrendszer, portrévers, Eredeti alkotások és feldolgozások
Internetes közlés, szöképvers) egy-két műve alapján
összevetése.
veghelyek, irodalmi
(pl. Himnusz minden időben, Ki
Műismeret: legalább öt szerző egyadattárak, honlapok –
viszi át a szerelmet; József Attikét alkotása, valamint legalább egy
önálló tájékozódás.
la!; Menyegző); Alakváltozatok
esszé (pl. Szerb Antal, Nemes Nagy
Szilágyi Domokos költészetében; Ágnes).
Vas István párbeszéd-versei;
Múzeumi kutatólap segítségével egy
Nemes Nagy Ágnes tárgyias lírá- aktuális kiállítás anyagának feldolja és esszéi.
gozása (pl. Ludwig Múzeum).
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Márai Sándor életműve néhány
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
epikus szemelvény alapján (pl.
feladat kifejtése.
Egy polgár vallomásai; Napló);
Illyés Gyula és az irodalmi szociográfia műfaja, l. Puszták népe
(vagy részletek).
Németh László egy regénye (pl.
Iszony) vagy egy drámája (pl. II.
József; A két Bolyai).
Belső vívódások egy Sarkadidrámában pl. Elveszett paradicsom, Kolhaas-történet mint örök
példázat – Sütő András: Csillag a
máglyán; Egy korszak és elszenvedői – Déry Tibor: Niki; Az
erkölcsi helytállás lehetőségei a
világháború rettenetében – Sánta
Ferenc: Ötödik pecsét; szigorú
szerkesztés és példázatosság Mészöly Miklós egy művében pl.
magasiskola, jelentés öt egérről;
Gion Nándor „dúsított realizmusa” a Virágos katonában; Női
sorsok – Szabó Magda: Régimódi
történet; Az elfojtott belvilág –
Szerb Antal: utas és holdvilág…
Művelődés- és irodalomtörténeti
tájékozódás: a nemzeti konzervatív irodalom, a népi írók mozgalma, a határon túli és emigráns
irodalom.
Szerteágazó, ám egymást feltételező utak a képzőművészetben és
a zenében - absztrakció,
szürnaturalizmus, konceptuális és
kinetikus művészet, performance;
stb. ill. Ligeti György, Szokolay
Sándor, Petrovics Emil, Kurtág
György művei.
Pl. népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, határon túli, ill.
emigrációs irodalom, hosszúének, portrévers, képvers, groteszk
látásmód, tárgyias líra, Nobel-díj, intertextualitás,
Kulcsfogalmak / fogalmak
szürnaturalizmus, Kárpát-medencei, erdélyi irodalom;
transzszilvánizmus, emigráns irodalom stb.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból
(választható szerzők, művek)

Órakeret
20 óra

A 20. századi magyar irodalom tendenciái, Auschwitz-szindróma, intertextualitás.
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Az értő befogadóvá válás megsegítése, példák segítségével felkészítés az önálló
szerző- és műválasztásokra, a választott művek feldolgozására és annak előadására/megfogalmazására.
A kortárs irodalom, művészet befogadása és a körülöttünk levő világ megértése
közötti összefüggés felismertetése.
A tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a fogalmi műveltség bővíTantárgyi fejtése.
lesztési célok
Kortárs alkotások értelmezése, a művekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése.
Kertész Imre Sorstalanság című regényének feldolgozása.
Az elektronikus tömegkommunikáció, a webfelületek és az irodalom kölcsönhatásának megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szemelvények a kortárs széppró- Megismerkedés a kortárs irodalom, Történelem:
zai alkotásokból, lírai művekből, a posztmodern törekvéseivel, sajáAuschwitz, holokauszt,
esszéirodalomból, valamint a
tosságát, eligazodás a kulturális élet munkaszolgálat, munkakortárs dráma és színház világa – modern jelenségei között (könyvün- tábor.
legalább két választott mű elemnepek, sikerkönyvek, irodalmi dízése (pl. Esterházy Péter, Nádas
jak).
Péter, Parti Nagy Lajos, Spiró
A szerzők elhelyezése a magyar
Mozgóképkultúra és
György stb.).
irodalom történetében, jellemző
médiaismeret:
Lehetséges tematikus csoportosí- témák, motívumok, poétikai jellem- Az elektronikus tömegtások pl. a „nőbe bújás” (Csokozők, narrációs és szituációs, jelenekommunikáció és az
nai Lili, Sárbogárdi Jolán);
tező technika fel- és megismerése.
irodalom kölcsönhatásáposztmodern jelenségek – idézés- Tájékozódni tudás a kortárs irodalnak új jelenségei.
technika, a szövegköztiség momi eseményekről, a megjelenő fodern változatai; a posztmodern
lyóiratokról, könyvekről, digitális
líra (pl. Tandori Dezső, Szilágyi
kiadványokról.
Informatika:
Ákos, Petri György, Oravecz
Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt A digitális közlés példái,
Imre stb.).
feladat kifejtése.
hangoskönyv, e-book.
Irodalmi díjak és díjazottak: „A
koncentrációs táborok boldogsága” – Kertész Imre Nobel-díjas
regénye (a Nobel-díjas: Kertész
Imre Sorstalanság című regénye
– fejlődésregény vagy sem, időkezelés, az olvasói várakozás
felülírása, identitáskeresés).
Kortárs irodalmi élet.
Tájékozódás az irodalmi és
könyvtári adatbázisok, blogok,
kritikai folyóiratok között.
Önálló olvasmányválasztás
szempontjai, indoklása, értékelése, mások szempontjainak értelmezése.
Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok,
Kulcsfogalmak / fogalmak
hangoskönyv, digitális közlés, posztmodern, intertextualitás.

Tematikai egy-

Ősi formáktól a technicizációig,
1109

Órakeret

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – M ű vé s z e t ek t a n t ár gy c s o p or t

az archetípustól az abszurdig
30 óra
– Századunk második felének világművészete
(Világirodalom)
Modern zene
Szövegalkotás
Avantgárd irányzatok, a késő modernség irodalma, irányzatok egymás mellett
élése, Poe és a detektívtörténetek.
A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete.
A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás.
Előzetes tudás
Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek ismerete.
A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök. alkalmazása.
Az értő befogadóvá válás megsegítése, példák segítségével felkészítés az önálló
szerző- és műválasztásokra, a választott művek feldolgozására és annak előadására/megfogalmazására.
A kortárs irodalom, művészet befogadása és a körülöttünk levő világ megértése
közötti összefüggés felismertetése.
Tantárgyi fejA tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a fogalmi műveltség bővílesztési célok
tése.
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés
céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalkotás.
Esszéírási gyakorlatok.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szemelvények szépprózai alkotá- Áttekintés a XX. század második
Mozgóképkultúra és
sokból, a dráma és színház viláfelének művészeti törekvéseiről.
médiaismeret:
gából a világ minden tájáról.
Néhány kiemelkedő alkotás ismere- A kortárs filmművészet
Példák: Abszurd világ – abszurd
te, a válogatni tudás képessége a kor egy-egy kiemelkedő
dráma - Dürrenmatt: A fizikusok, kínálta lehetőségekből Hessétől
alkotása, a tanult művek
Beckett: Godot-ra várva, Ionesco: Calvinóig.
adaptációja.
A kopasz énekesnő.
Eredeti alkotások és feldolgozások
Városnyi és családnyi emberiség összevetése.
– Camus: A pestis, Márquez:
Tájékozódni tudás a kortárs világTörténelem:
Száz év magány.
irodalmi eseményekről, könyvekről, Egzisztencializmus, a
A „fecsegő felszín” kisszerű
digitális kiadványokról, képzőmű20. század nagy katakkalandjai mögött rejlő mély emvészeti jelenségekről.
lizmái.
ber- és életismeret - Hrabal: Szi- Egy-egy szóbeli témakörben kijelölt
gorúan ellenőrzött vonatok vagy
feladat kifejtése.
Sörgyári capriccio stb.
Lényegre törő, világos fölépítésű,
Informatika:
Egy anti-detektívtörténet (pl.
információban gazdag, kifejtett szö- Szövegszerkesztési,
Borges: A halál és az iránytű
veg alkotása a tájékoztató, érvelő,
könyvtárhasználati, invagy Umberto Eco. A rózsa nemeggyőző, vitázó közlésformák
formációkeresési ismeve).
valamelyikében (pl. digitális formá- retek.
Szabad témák – a tanulócsoport
ban, multimédiás kiegészítésekkel).
érdeklődése szerint választott
művek megtárgyalása és nem
utolsó sorban filmek megtekintése.
Nagyváros és visszavonulás – az
építészet végletei (pl. Le Corbuség / Fejlesztési
cél
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sier, Alvar Aalto).
Neoavantgarde (?) zenei aláfestéssel - akciófestészet, gesztusfestészet, art brut, pop art, performance-ok stb. (pl. Henry Moore, Motherwell, Dubuffet, Andy
Warhol, ill. Pierre Boulez). Az
érvelő esszé szerkezete.
A klasszikus zenén túl: a jazz
műfajai a kezdetektől napjainkig,
a beat és a klasszikus rock, világzene; zenés színház (színházlátogatás – rockopera), filmzene,
alkalmazott zene, a mai könnyűzene stílusai és irányzatai (tanulói
bemutatók); a mass média jelensége és zenei anyaga.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Posztmodern, neoavantgarde, intertextualitás, art brut, pop art,
performance, egzisztencializmus, anti-detektívtörténet.
Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé.

Általános nyelvészeti ismeretek

Órakeret
16 óra

A tanult nyelvi-grammatikai, kommunikációelméleti, jelentéstani, stilisztikai,
retorikai, nyelvtörténeti ismeretek.
A szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról. Az anyanyelvről, nyelvről tanultak átisTantárgyi fejmétlése, kiegészítése rendszerezése, az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi
lesztési célok
témaköreinek és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az ember mint nyelvhasználó
A nyelvről való gondolkodás, a
Idegen nyelvek:
lény; a nyelv, a kommunikáció és nyelvvel való bánásmód tudatosodá- Nyelvtípus, kommuniaz ember elválaszthatatlan egysé- sa, a felelős nyelvhasználat erősíté- káció, nyelvi tolerancia.
ge.
se.
A nyelvről, a nyelvhaszA nyelv mint jelrendszer, a nyelv A tanult nyelvészeti, kommunikáci- nálatról szerzett ismeremint a gondolkodás része.
ós, szövegértési és szövegalkotási,
tek.
A nyelvek egyező és eltérő tulaj- nyelvi ismeretek rendszerező áttedonságai, nyelvtipológia, főbb
kintése.
nyelvtípusok és jellemzőik (az
anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése).
Nyelvi identitás.
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.
Modern nyelvészeti törekvések,
új szemléletek.
Ismétlés.
Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló).
Kulcsfogalmak / fogalmak
Előzetes tudás
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Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv
Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika,
stílus, jelentés, nyelv és társadalom, nyelvtörténet, nyelvi változás stb.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

A művekben megjelenített erkölcsi kérdések felismerése, megértése, következtetések önálló levonása.
Az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élményforrásszerűségének végső tudatosodása, együttműködés, a másként vélekedő személyének elfogadása, az eltérő vélemény tiszteletben tartása, a saját vélemény
megvédése, illetve korrigálása.
A 20. század világ- európai és magyar művészeti törekvéseinek átfogó ismerete, áttekintési képesség.
Önálló ítéletalkotás, értékválasztás, a giccs felismerése, ezzel összefüggésben a
tömegkultúra hatalmas kínálatának helyén kezelése.
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.
Különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú öszszevetése.
A műelemzési, -értelmezési, -értékelési, illetve a különböző műalkotások öszszehasonlítását segítő eljárások, módszerek, valamint a tárgyalt fogalmak ismerete, alkalmazási készsége, az érintett művelődéstörténeti korszakok, stílusirányzatok jellemzése.
A megértést biztosító olvasni tudás; törekvés a rendezett, olvasható írásképre,
megfelelő helyesírásra minden írásbeli munkában.
Új szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése.
Kreatív, világos felépítésű, szabatos szöveg alkotása a mindennapi élet problémáiról, irodalmi élményekről szóban és írásban a tartalomhoz, a kommunikációs alkalomhoz illő nyelvi, stilisztikai eszközök megfelelő kiválasztásával.
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.
Képesség az önálló ismeretszerzésre, a mindennapi élethez, irodalmi vagy
egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó témák önálló feldolgozása: anyaggyűjtés és
-rendezés, jegyzet- és vázlatkészítés, a tanulás képessége.
Az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és különféle tantárgyak feladatainak megoldásában.
Memoriterek kifejező tolmácsolása.
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3.2.3

Praktikus tanulás

A tantárgy elsődleges célja a diákok tanulási technikáinak, képességeinek fejlesztése: a tanulás tanítása, a hatékony, önálló tanulás fejlesztése.
Ennek része az iskolai tanulás – a nyelvi előkészítő évben elsősorban az angol – támogatása, ezáltal közvetve az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése, ugyanakkor azoknak a képességeknek az
elsajátítása is, amelyek lehetővé teszik számukra az élethosszig tartó tanulást:
● bizonyos fogalmak tisztázása;
● a gondolkodási képességek fejlesztése;
● az értékrend formálása;
● vélemények megfogalmazása;
● a tanulási képességek fejlesztése;
● a tervszerűség fejlesztése.
Hangsúlyos szerepet kap az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, ezen belül a tágan értelmezett
szövegértés, amely minden lehetséges információ begyűjtését, értelmezését és rendszerezését jelenti. A tanulási képességek fejlesztésekor fontosnak tartjuk azoknak a technikáknak az átadását, amelyek képessé teszik a diákokat a célkitűzésre, a tervszerű munkára, az önértékelésre, az esetleges
hibák okainak megértésére és kiküszöbölésére. Ezzel egyben hozzájárulunk a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez is. A digitális kompetenciákat használjuk és fejlesztjük is egyben, amikor a nyelvtanulást segítő internetoldalakról, audiovizuális eszközökről, szótárhasználatról tanulunk, vagy a prezentációkészítést gyakoroljuk.
Témakörök:
- Általános ismeretek a nyelvről
- Az idegen nyelv – anyanyelv – és elsajátításuk különbségei
- Tanulási praktikák
• A iskolai tanulás módszerei
• Az otthoni tanulás módszerei
• A szövegértés lépései
• Vázlatírás, vázlattípusok
• Felkészülés kiselőadásra
• Memoritertanulási technikák
• A koncentráció fejlesztése
• A logikus gondolkodás fejlesztése
• Felkészülés felelésre és dolgozatra
A tananyag tartalmaz olyan munkaformákat is, melyek nem végezhetők el osztálykeretben.
A csoportbontás a praktikus tanulás / beszédművelés tantárgyak esetében a hetedik-nyolcadik évfolyamon jól működő művészetismeret- / drámaoktatással egyezik meg.

3.2.3.1 Nyelvi előkészítő évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás
Tantárgyi fejlesztési célok

1. Bevezetés, ráhangolódás

Órakeret
4 óra

Önismeret, tanulási szokások, stílusok, erősségek és gyengeségek, tanulási
problémák, írott szöveg értése
Annak tudatosítása, melyek azok az egyéni tanulási módszerek, stílusok és stratégiák, amelyek a sikeres tanuláshoz, ismeretszerzéshez vezetnek;
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képességek megismerése, felmérése;
a tanulási nehézségek feltárása;
az erősségek tudatosítása;
a motiváció, a tanuláshoz való pozitív viszony erősítése;
saját tanulási stratégia kialakításának előkészítése;
a tudás-képesség-tehetség kérdéskörének tisztázása.
Ismeretek

Fejlesztési követelmények

A tantárgy célja és jellege
Tanulási tesztek kitöltése
Szövegértési felmérő
Többszörös intelligencia, tanulási
stílusok, tanulási stratégiák tesztek
kitöltése
Az egyes tesztek kiértékelése

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Kapcsolódási pontok
Minden tantárgy:
Szövegértés, tanulási
stílusok, stratégiák.

Annak a felismertetése, hogy a tanulás tanulható, a tanulási technikák
elsajátításával hatékonyabb és sikeresebb lehet a tanulmányai, majd
egész élete során
Tanulási képességek felmérése
Az önismeret fejlődése, saját tanulási
stratégiák, készségek és képességek
jellegének ismerete és megértése
Intelligencia, többszörös intelligencia, tanulási stílusok, tanulási
stratégiák;
mélyrehatoló, holista, intrinsic (lelkesedő), reproduktív,
szerialista, kudarckerülő, szervezett, sikerorientált, lelkiismeretes, instrumentális tanulási stratégia;
egyéni, társas, auditív, vizuális, tapintó-kinesztetikus, analitikus, reflektív, impulzív, globális tanulási stílus.

2. A nyelv legáltalánosabb jellemzői

Órakeret
12 óra

Alapvető anyanyelvi ismeretek (általános kommunikáció, a kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái),
Előzetes tudás
Leíró nyelvtani ismeretek (hangtan, alaktan, mondattan),
Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek,
Előzetes idegen nyelvi tanulási tapasztalatok.
Általános, összefoglaló jellegű ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember, a nyelv
és a gondolkodás viszonyáról,
A nyelvi-anyanyelvi tudatosság fejlesztése, a magyar nyelv sajátosságainak
tudatosítása,
A nyelvi és nem nyelvi kommunikáció ismeretek ismétlése, tudatosítása,
Tantárgyi fej- Nyelvi érzékenység és rugalmasság, a nyelvi kreativitás fejlesztése,
A kommunikációs helyzetekhez való alkalmazkodás nyelvhasználati
lesztési célok
sajátosságainak – pragmatikai ismeretek – és a fordítás problémáinak
felismerése,
A nyelvtípusok, nyelvváltozatok, nyelvek közötti különbségek alapjainak ismerete,
A „köznyelvi normától” eltérő nyelvváltozatok (nyelvjárások, „hibás” nyelvváltozatok) iránti tolerancia kialakítása és fejlesztése.
Kapcsolódási ponIsmeretek
Fejlesztési követelmények
tok
A gondolkodás és a nyelv legáltalá- Annak tudatosítása, hogy az ember
Művészetismenosabb jellemzői − a jelszerűség és
nyelvhasználó lény; a nyelv, a kom- ret−kommunikáció:
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a rendszerszerűség.
Nyelv és beszéd, a beszédtevékenység.
Nyelvi és nem nyelvi kommunikáció.

Pragmatika

Nyelvi különbségek, nyelvtipológia.
Magyar nyelv − idegen nyelv.
Nyelvek sokfélesége.
Nyelvtípusok, nyelvváltozatok,

munikáció és az ember elválaszthatatlan egységet képez.
A gondolkodás fogalmának értelmezése, a nyelv és beszéd közötti különbség, az írás és a beszéd közötti
különbség megértése.
Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek problematikájának ismerete.
A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat (szó- és beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek, tér, idő és résztvevői szerepek
(kontextus) megfigyelése és alkalmazása.
A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának,
az üzenetek esetleg manipulatív
szándékának és annak a felismerése,
hogy emberek hogyan képesek a
nyelvi szöveg által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket.
A kommunikációt kísérő nem nyelvi
jelek lehetőségeinek és korlátainak,
az élőszó zenei kifejezőeszközeinek
megtapasztalása.
A testbeszéd, a térközszabályozás
szerepének ismerete és tudatos alkalmazása különféle kommunikációs
helyzetekben; dekódolása hétköznapi
kommunikációs helyzetekben.
A nyelvhasználati és kommunikációs
különbségek tudatosítsa, a beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási
formáinak. megfigyelése.
Az együttműködési elvek tudatos
használata (üdvözlési formulák, távolság a beszélők között, testmozgás,
kézmozgás, mimika, gesztusok,
megszólítás, ki mennyit beszél? ki
hogyan veszi át a szót?), megsértésük következményeinek belátása.
Eligazodás a magyar nyelv leggyakoribb udvariassági formáinak használatában.
A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése; a nyelvtipológia, a főbb nyelvtípusok jellemzőinek felismerése az
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Általános nyelvészet,
kommunikációelmélet, nyelvváltozatok.
Dráma:
Beszédhelyzetek,
dramatikus játékok.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Reklám, manipuláció, nem nyelvi
kommunikációs eszközök.

Művészetismeret−kommunikáció:
Általános kommunikáció.
Idegen nyelv:
Idegen nyelvi kommunikáció, udvariassági formák.
Rajz:
A vizuális nyelv öszszetevői.
Művészetismeret−kommunikáció:
A magyar nyelv
hangtana, alaktana,
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anyanyelv és a tanult idegen nyelv
alapján
A magyar nyelv eredetének, a nyelvek közötti helyének, nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének megismerése
A nyelvi identitás fogalmának és
problémájának ismerete, nyelvünk
határon túli helyzetének és használati
sajátosságainak megismerése
A hazánkban élő nemzetiségiek
nyelvi helyzetének és nyelvhasználatának megismerése, a Kárpátmedencében beszélt nyelvek nyelvtípusokba és nyelvcsaládokba sorolása
Az együtt élő nyelvek egymásra hatásának módjában való eligazodás, a
nyelvi változások természetes voltának elfogadása, annak tudatosodása,
hogy a világon általában többnyelvűek a közösségek
A magyar és a tanult idegen nyelv
(angol) néhány nyelvváltozatának, a
nyelvjárásoknak és
szociolektusoknak az ismerete.

nyelvi változások.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás
Tantárgyi fej-

mondattana, a nyelvek közötti különbségek, nyelvrokonság, nyelvtörténet
nyelvváltozatok,
nyelvművelés).
Idegen nyelv:
Nyelvtípus, kommunikáció, nyelvi tolerancia.
Földrajz:
Társadalomföldrajz –
nemzetiségek a
Kárpát-medencében.

Történelem:
A magyar nép vándorlása, migráció,
bevándorló magyarság, szórványmagyarság kialakulásának történelmi, társadalmi okai, tendenciái.
Gondolkodás, nyelv, beszéd, írás, jel, nyelvi jel, jelrendszer.
Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás).
Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező,
metanyelvi, esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv.
Lexikalizáció, grammatizáció, pragmatika, nemzeti kisebbségek nyelve, indoeurópai nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád, finnugor alapnyelv, agglutináló, izoláló, flektáló nyelv, kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség.
Nyelvtipológia, nyelvi változás, nyelvváltozat, csoportnyelv,
nyelvi identitás, nemzetiségi nyelvhasználat.

3. Anyanyelv – idegen nyelv
Az idegen nyelv tanulásának módszerei

Órakeret
10 óra

Az anyanyelv működéséről és a nyelvtudásról szóló előzetes tapasztalatok.
Pragmatikai ismeretek.
Idegennyelv-tanulási tapasztalatok.
A nyelvtanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakítása.
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A különbség tudatosítása az anyanyelv és az idegen nyelv elsajátításában, annak
tudatosítása, hogyan lehet az anyanyelv elsajátítás módszereit használni idegen
nyelv tanulása során.
A tanult idegen nyelv sajátosságainak tudatosítása (hogyan tanulunk idegen
nyelveket, mi okozza a legnagyobb nehézségeket, a tanult idegen nyelvnek milyen
sajátosságai nehezítik a legjobban a megtanulását?).
Szótárhasználat gyakorlása − egynyelvű és kétnyelvű szótárak.
Nyelvtanulási praktikák és módszerek gyakorlása, annak a végiggondolása, hogyan lehet ezeket a módszereket egyéb tárgyak tanulása során hasznosítani.
A nyelvórai munkaformák tudatosítása, mi mire való.
A készülés-elmélyítés-gyakorlás fontosságának felismertetése.
Az idegen nyelv mindennapokban való használati lehetőségeinek tudatosítása.
Képességfejlesztés: absztrakciós képesség, problémaérzékenység, nyelvi kreativitás, kritikus gondolkodás, koncentráció, megfigyelőkészség, analizáló képesség,
együttműködési készség, rendszerező, szintetizáló képesség.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Mi a nyelvtudás?
Annak felfedezése, hogy az
Idegen nyelv:
Különböző tudások és a nyelvtudás anyanyelv elsajátítása olyan
A nyelvtanulás módsze.
folyamat, melyben a kisgyerek a
rei a tanórán.
Az anyanyelv és az idegen nyelv
környezetében hallott
elsajátításának különbözősége.
megnyilatkozások alapján felépíti
Az anyanyelv elsajátítása.
magában anyanyelve
Természettudomány:
A gyereknyelv.
grammatikáját.
A tanulás, ismeretszerzés
Az anyanyelv-elsajátítás korszakai. A nyelvi kreativitás fogalmának
biológiai alapjai.
ismerete.
A nyelvi hátrány fogalmának
megismerése;
nyelvi adatok önálló gyűjtése és
nyelvi szempontokból való
rendszerezése.
A nyelvi tapasztalatok birtokában
a nyelvelsajátítás szakaszos
jellegének, az alaki tévesztések
létének tudatosodása, így a diákok
nyelvi gátlásainak oldása.
Nyelvtanulási módszerek
megismerése és gyakorlása
anyanyelven és idegen nyelven.
A nyelvek közötti különbség.
Formulák különbségeinek tudatos Idegen nyelv:
Az idegen nyelv tanulásának probhasználata idegen nyelven és
Nyelvi formulák, fordítálémái (hangzásbeli, lexikális és
anyanyelven.
si problémák.
pragmatikai különbségek).
Ismeretlen idegen nyelvű szövegek
olvasásának módszerei.
Fordítási problémák tudatosítása,
(pl. rokon értelmű, azonos alakú
és többjelentésű szavak).
A nyelvtanulás módszerei
Tanórai nyelvtanulási módszerek Idegen nyelv:
megismerése.
Nyelvtanulást segítő
Az otthoni tanulás módszereinek
internetoldalak, audiovigyakorlása.
zuális eszközök, szótárAudiovizuális eszközök, internet- használat.
lesztési célok
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

oldalak nyelvtanulásban való
használati lehetőségeinek megismerése.
Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat gyakorlása.
Mintakövetés, nyelvi tudatosság, nyelvi szocializáció, nyelvi
hátrány, nyelvi kreativitás, formula,
szókártya, drill, lyukas feladat, to-do-lista.

4. Tanulási praktikák
Szövegértés, vázlatírás,

Órakeret
18 óra

Előzetes tanulási tapasztalatok és szokások; használt tanulási technikák, módszerek.
Az otthoni és iskolai tanulás módszereinek sokféleségével való megismerkedés
révén mindenki számára lehetővé váljon saját tanulási praktikák, módszerek tudatos kiválasztása és alkalmazása.
Annak tudatosítása, hogy képességeink függvényében hogyan lehetünk sikeresek
az iskolai munkában, és hogyan készülhetünk hatékonyan otthon.
Tantárgyi fej- A szövegértési készség fejlesztése.
lesztési célok Többféle jegyzetelési technika, vázlatforma elsajátíttatása, a célnak megfelelő
kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.
A lényegkiemelés, a súlyozás, a szövegen belüli logikai viszonyok felismerésének fejlesztése.
A sikeres kiselőadás előkészítése – beszédtechnika, retorikai alapok, az anyaggyűjtés, a digitális prezentációs technikák megismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az iskolai tanulás módszerei
Az iskolai-órai tanulás alapmódMinden tárgy:
szereinek megismerése és gyakor- A portfolió használata, a
lása:
projektmunka,
− a tanórai körülmények megte- brainstorming.
remtése, a többiek tisztelete,
segítése
− a tanórákon, előadásokon való
részvétel nehézségeinek tudatosítása, a megoldási lehetőségek vázolása
− a portfolió fogalma, tervezése,
használata
− a pármunka, csoportmunka,
kooperatív csoportmunka előnyeinek és hátrányainak megismerése
− a projektmunka jellegének
megismerése
− a közös munka, brainstorming
(ötletelés), munkamegosztás
előnyei és hátrányai
− a hallott szöveg értése, jegyzetelése
Előzetes tudás
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Az otthoni tanulás módszerei

Szövegértés

Vázlatírás

− a figyelemfenntartás módszerei.
− a tanulási környezet, a körülmények megteremtésének fontossága
− lehetséges tanulási „parancsolatok” megismerése
− élénkítő és lazító gyakorlatok
megismerése, kipróbálása
− az otthoni tanulás lépései (tervezés, to-do-lista)
− a házi feladat fontossága, a
megoldás sorrendjének megbeszélése
− frissen megszerzett ismeret
adaptációjának tudatosodása, a
készülés, elmélyítés, bevésés
módszerei
− a memoriter megjegyzésének
módjai – hogyan rögzíthetők
és hívhatók elő pontosan szó
szerint megtanult szövegek,
képletek, meghatározások?
− a logikus gondolkodás fejlesztése
− a tanulási képesség fejlesztése.
A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás,
jóslás, előzetes tudás aktiválása,
szintézis, szelektív olvasás stb.)
alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szövegeken.
A saját szövegértési hiba felismerése, korrigálása.
A szövegértés lépései – értő olvasás, aláhúzás/kijelölés, vázlatírás.
A különféle szöveg-feldolgozási
módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és
nem folyamatos szövegeken.
Az olvasott szöveg tartalmának és
az azt kiegészítő képek, ábrák öszszefüggéseinek felfedése, értelmezése.
A jegyzetelés módszerei – jegyzetés vázlatkészítés különböző technikákkal.
A tanulást segítő papíralapú és
számítógépes jegyzetelés gyakorlása, törekvés az optimális egyéni
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Minden tantárgy:
A házi feladat problémái,
a megoldás sorrendje, az
otthoni tanuláslépései,
memoriter.
Matematika:
Logikus gondolkodás.

Minden tantárgy:
Az egyes tantárgyakban
olvasott szövegek feldolgozásának tantárgyi sajátosságai.
Rajz, alkotás:
Ábrák, képek, illusztrációk értelmezése.

Minden tantárgy:
Vázlatírás, jegyzetelés.
Informatika:
Információkezelés, for-
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai
egység / Fejlesztési cél

forma kialakítására.
rásfelhasználás, hivatkoA szöveg tartalmának, céljának
zás, szöveges adatbázis,
megfelelő jegyzetelési technika
az internethasználat jogi,
kialakítása.
etikai kérdései.
Különböző vázlattípusok megismerése, gyakorlása, annak tudatosítása. Melyik vázlattípus milyen,
Matematika:
mire való?
Egyszerű kombinatorikai
A szempontvázlat és digitális meg- feladatok: leszámlálás,
felelője a ppt, a pókhálóábra, fürt- sorbarendezés, gyakorlati
ábra, halmazábra és digitális meg- problémák. Kombinatorifelelője a prezi megismerése és
ka a mindennapokban.
gyakorlása.
Annak gyakorlása, hogy alakítjuk
át a fürtábrát szempontvázlattá.
A gondolattérkép használatának
gyakorlása.
Logikai kapcsolatok jelölése −
aláhúzások, nyilak, felsorolások,
rövidítések −, egyezményes és
egyéni jelek használatának gyakorlása.
Írott szöveg kijegyzetelésének és
hallott szöveg jegyzetelésének
gyakorlása.
Portfolió, brainstorming (ötletelés), átfutás, jóslás szintézis,
szelektív olvasás, kritikai, kreatív olvasás, jegyzet, pókhálóábra, fürtábra, szempontvázlat, logikai vázlat, gondolattérkép, Tábra, halmazábra, ppt, prezi.

5. Felkészülés kiselőadásra

Órakeret
10 óra

Szövegértési-vázlatírási tapasztalatok.
Előzetes tu- Előzetes tapasztalatok könyvtárhasználatról, internetnetes keresésről, adatgyűjtésről.
dás
Előzetes tapasztalatok nyilvános szereplésről.
Önálló kiselőadás, beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges
nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.
A felkészüléshez használható források kezelésének gyakorlása, a gyűjtőmunka fonTantárgyi
tosságának a jellemzőinek tudatosítása.
fejlesztési
Könyvtárhasználat és internetes keresés gyakorlása.
célok
Az előadást segítő illusztrációk jellegének, fontosságának vizsgálata.
Digitális eszközök, programok használatának gyakorlása a kiselőadások megtartása
során (ppt, pps, prezi; aktív tábla).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Felkészülés kiselőadásra
Kifejező, a beszéd zenei esz- Minden tantárgy:
közeit, a nem verbális jeleket Felszólalás, kiselőadás, beszéd,
a beszédhelyzetnek megfele- vita, érvelés.
lően használó megnyilatkozás
1120
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Az anyaggyűjtés eszközei

előkészítése.
A közéleti kommunikáció
iskolai helyzetei és a kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő
beszédmód, szókincs használata.
Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag,
kifejtett szöveg alkotása tájékoztató közlésformában (pl.
digitális formában, multimédiás kiegészítésekkel).
Szókincsfejlesztési gyakorlatok.
Az anyaggyűjtés módjai írott
és nem írott források használatával
Megadott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, példák,
érvek) a könyvtár nyomtatott
és elektronikus eszközeinek
és forrásainak felhasználásával.
A különböző forrásból származó információk megadott
szempontok szerinti összehasonlítása, kritikai következtetés levonása.
Önálló, több forrástípusra is
kitérő könyvtári anyaggyűjtés
(katalógus- és adatbázishasználat, forráskiválasztás,
visszakeresést biztosító jegyzetelés) és az információknak
a feladatnak megfelelő alkotó
és etikus felhasználása pontos
forrásmegjelölés felhasználásával.
Az adatkeresés technikái
(szelektív olvasás, átfutás).
Az információkezelési módok
megismertetése szabályai,
etikája, gyakorlati alkalmazása (az ember mint értékelő és
erkölcsi lény).
Kritikai gondolkodás fejlesztése: az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a különböző
forrásokból származó adatok
1121

Rajz, alkotás:
Szöveg és kép kapcsolata a vizuális médiumokban.

Informatika:
Keresési eljárások.
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Prezentációs technikák megismerése

Retorikai alapismeretek

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
nyelvi előkészítő
év végén

megbízhatóságának és használhatóságának kérdése. Forrásjegyzék önálló elkészítése,
az idézés pontos jelölése.
Az olvasási szokások megváltozásának hatása a tanulásra, kiselőadások hatásosságának vizsgálata a különböző
prezentációs technikák ismeretében.
A ppt előnyeinek és hátrányainak, a prezi előnyeinek és
hátrányainak feltérképezése.
A prezikészítés elsajátítása és
gyakorlása.
A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítésének gyakorlása.
A hatásos előadásmód eszközeinek megismerése és gyakorlása
Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitában, a saját álláspont előadása, megvédése,
esetleges korrigálása a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal.

Minden tárgy:
Prezentációk, kiselőadások.
Informatika:
Ppt és prezi.

Művészetismeret−kommunikáció:
Retorika, stilisztika.
Matematika:
Ok-okozati viszonyok. kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás.

Anyaggyűjtés, katalógus, adatbázis, tartalomjegyzék, tárgymutató, névmutató, forrásmegjelölés, forrásjegyzék, szövegháló,
intertextualitás, hipertext, prezentáció, prezi, retorika, szónok,
szónoklat, érvelés.

Átfogó ismeretek a gondolkodás és a nyelv legáltalánosabb jellemzőiről (a jelszerűség és a rendszerszerűség) nyelv és beszéd, a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi állandóság és változás folyamatáról. A nyelvi különbségek, a nyelvtipológia alapjának, a nyelvváltozatok meglétének ismerete.
Saját erősségek és gyengeségek ismerete, saját tanulási stílus kialakulása. Képesség önálló, páros és csoportmunkára, a közös munka formáinak ismerete.
Hosszabb távú, nagyobb energiabefektetést igénylő feladatok hatékony tervezése és ütemezése.
A különböző prezentációs eszközök ismerete, a nyelvi és nem nyelvi kommunikáció eszközeinek tudatosan használata.
Eligazodás és hatékony részvétel a mindennapi kommunikációs helyzetekben,
vitákban.
Álláspont védelme megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével, önálló felkészülés után hatásos előadás tartása.
Az együttműködési elvek tudatos használata, megsértésük következményeinek
belátása.
A különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértése, a
1122
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szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezése, a szövegből információk
visszakeresése.
A szöveg tartalmának összefoglalása, önálló jegyzet és különböző típusú vázlatok készítése.
Könyvtár használata, jártasság internetes keresésekben, prezentációs programokban.
Az audiovizuális, informatikai alapú szövegek értő használata. Az idézés szabályainak és etikai normáinak alkalmazása.
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3.2.4

Beszédművelés

A beszédművelés-óra fő célja a hiteles kommunikáció fejlesztése. Ez egy beszédkészséget fejlesztő gyakorlati óra, egy tanéven át hetente egyszer.
A gyakorlatok a közvetlen emberi – és nem a közvetett, írásbeli – kommunikációt segítik. Elsősorban a tudatos verbális és nonverbális elemek használatát tanítja, de a gyakorlatok során kitérünk a spontán metakommunikációs eszközök jelentőségére és értelmezésére is, hiszen csak ezek
ismeretében beszélhetünk hitelességről.
Mindennek az alapja a megfigyelés. A különböző célú gyakorlatokat minden esetben tudatos
megfigyelés előzi meg. Csak ezek után térünk rá a program gerincét kitevő beszédgimnasztikai
gyakorlatokra, valamint az ezzel részben párhuzamosan haladó, részben önálló egységet képező
nonverbális gyakorlatokra.
Az évet összefoglalásként egy – megadott témáról szóló – (kis)előadás, illetve az erre való
felkészülés zárja. Itt összegződik az eddig megfigyelt, megtanult, begyakorolt ismeret.
A NAT-ban megfogalmazott nevelési célok és kulcskompetenciák közül elsősorban az önismeret és a társas kultúra (önismeret, érzelmeink hiteles kifejezése, a mások helyzetébe történő beleélés képessége (empátia), kölcsönös elfogadás) és az anyanyelvi kommunikáció (megfelelő szókincs, a nyelvhasználaton keresztül mások valóságértelmezésének megismerése és ennek a sajátjával történő összevetése, összehangolása, vagy ütköztetése, társadalmilag felelős nyelvhasználat)
fejlesztése a cél.

3.2.4.1 Nyelvi előkészítő évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

1. Megfigyelés
(test- és hangmegfigyelési és gyakorlatok)

Órakeret
5 óra

A beszédművelés célja a hiteles kommunikáció. A hiteles kommunikáció alapja
a direkt kommunikáció és a metakommunikáció egybeesése, megfelelése.
Mindennek az alapja a megfigyelés. A különböző célú gyakorlatokat minden
Tantárgyi fejesetben tudatos megfigyelés előzi meg. Csak ezek után kerül sor a program
lesztési célok
gerincét kitevő beszédgimnasztikai gyakorlatokra, valamint az ezzel részben
párhuzamosan haladó, részben önálló egységet képező nonverbális gyakorlatokra.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A test, a testhelyzetek és a beA tartós figyelés képességének fejDráma:
szédszervek működésének meglesztése.
Koncentrációs és lazítófigyelése.
A különböző testhelyzetek, testgyakorlatok.
mozgások értelmezése, tudatos
A tudatos megfigyelést
használata.
és érzékelés fejlesztését
A kommunikációs folyamat összecélzó gyakorlatok.
tevőinek azonosítása, értelmezése.
Koordinációs és egyenÖsszefüggő beszéd.
súlygyakorlatok.
A nyelvi és nem nyelvi kódok, kul- Térérzékelést, tájékozóturális, magatartásbeli jellemzők
dást fejlesztő gyakorlaazonosítása.
tok.
Bizalomgyakorlatok.
Ön- és társismereti játé1124
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kok.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Művészetismeret–
kommunikáció:
Érthető, jól artikulált,
összefüggő beszéd.
Feszítés-lazítás, megjelenés, testhelyzet, pozíció, testtartás,
utánzás, önismeret, beszédszervek.

2. Beszédtechnika
(beszédgimnasztikai gyakorlatok)

Órakeret
17 óra

A beszédművelés célja a hiteles kommunikáció. A hiteles kommunikáció alapja
a direkt kommunikáció és a metakommunikáció egybeesése, megfelelése.
A beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok a közvetlen emberi kommunikációt
Tantárgyi fejsegítik. Elsősorban a tudatos verbális elemek használatának megtanítása a cél,
lesztési célok
de a gyakorlatok során a spontán metakommunikációs eszközök jelentőségének
és értelmezésének megismertetése is fontos a hitelesség érdekében.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A légzés, a hangadás, a kiejtés, a A jól formált, nyelvileg igényes
Természettudomány:
tagolás, a hangsúly, a hanglejtés
beszéd megalkotása, a megfelelő
A légzés szerepe, hangés a ritmus.
artikuláció, a szöveg tartalmát és a
adás.
beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek alkalmazása. A
szünet, a hangsúly-, a beszédtempó-, Dráma:
a hangmagasságváltás és a hanglej- Beszéd- és légzéstechnités modulációjának használatában
kai gyakorlatok.
rejlő kommunikációs lehetőségek
Zenei kifejezőeszközök
megfigyelése és alkalmazása.
helyes és tudatos haszHallás utáni értés.
nálata (hangerő, hangA beszédszándékok (tájékoztatás,
súly, hanglejtés).
kapcsolattartás, beszélgetés, megA figyelem irányításágyőzés, manipuláció) kifejezésének nak erősítése.
ismerete.
A hasi légzés technikájának elsajátítása, készség szintjen való használa- Művészetismeret–
ta.
kommunikáció:
A hangok és a szavak pontos kiejté- A szünet, a hangsúly-, a
sének képessége.
beszédtempó-, a hangA mondatok tartalomnak megfelelő magasságváltás és a
hangsúlyozása és hanglejtéssel való hanglejtés modulációjáelmondása.
nak használatában rejlő
Összefüggő szövegek dinamikájákommunikációs lehetőnak megtervezése, megvalósítása.
ségek megfigyelése és
alkalmazása.
Beszédgimnasztika, artikuláció, beszédlégzés, hangképzés; a
beszéd szupraszegmentális (folytonos) tényezői a beszédszánKulcsfogalmak / fogalmak
déknak megfelelően, mindennapi beszédhelyzetek nyelvi min1125
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tái; nyelvi és nem nyelvi kódok, mindennapi közlési helyzetek,
meggyőző kommunikáció.
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

3. Nonverbális elemek
(kommunikációs gyakorlatok)

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

4. Gyakorlati felhasználás („mestermunkák”;
kiselőadások összeállítása és elmondása)

Órakeret
9 óra

A beszédművelés célja a hiteles kommunikáció. A hiteles kommunikáció alapja
a direkt kommunikáció és a metakommunikáció egybeesése, megfelelése.
A verbális kommunikációt kiegészítő és helyettesítő gyakorlatok a közvetlen
Tantárgyi fejemberi kommunikációt segítik. A nonverbális elemek használatának megtanítálesztési célok
sa a cél, a gyakorlatok során a spontán metakommunikációs eszközök jelentőségének és értelmezésének megismertetése is fontos a hitelesség érdekében.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Nonverbális elemek: megjelenés, A megjelenés, tekintet, testtartás,
Dráma:
tekintet, testtartás gesztus, mimi- gesztusok és mimika tartalmának
Bizalomgyakorlatok.
ka.
megismerése, tudatos használata:
Nonverbális kifejezőA testbeszéd, gesztusnyelv lehetőeszközök helyes és tudaségeinek és korlátainak megtapasz- tos használata (testtartás,
talása.
gesztus, mimika, tekinA testbeszéd, a térközszabályozás és tet).
az arcjáték szerepének ismerete,
tudatos alkalmazása különféle
kommunikációs helyzetekben; deMűvészetismeret–
kódolása a hétköznapi kommuniká- kommunikáció:
ciós helyzetekben és a tömegkomNyelvi és nem nyelvi
munikációban.
kódok, mindennapi közlési helyzetek, meggyőző kommunikáció.
Nonverbális elemek, testbeszéd, gesztus, mimika, térközszabáKulcsfogalmak / fogalmak
lyozás.

Órakeret
5 óra

A beszédművelés célja a hiteles kommunikáció. A hiteles kommunikáció alapja
a direkt kommunikáció és a metakommunikáció egybeesése, megfelelése.
Tantárgyi fejAz évet összefoglalásként egy – szabadon választott témájú – beszédmű,
lesztési célok
(kis)előadás, az erre való felkészülés, illetve ennek bemutatása zárja. Itt öszszegződik az eddig megfigyelt, megtanult, begyakorolt ismeret.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Beszédmű, ünnepi beszéd, megAz év során elsajátított kompetenci- Dráma:
emlékezés, kiselőadás.
ák alkalmazása egy − mestermunTiszta, érthető, artikulált
Beszédmű felépítése, szerkezete. kaként létrehozott – kiselőadás albeszéd, világos kifejekalmával.
zés, adekvát nyelvhaszAz időkeret pontos betartása.
nálat, nonverbális kifeA megtanult gyakorlati és elméleti
jezőeszközök helyes és
ismeretek más munkájában való
tudatos használata (testfelismerése, építő kritika megfotartás, gesztus, mimika,
1126
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tekintet).
Zenei kifejezőeszközök
helyes és tudatos használata (hangerő, hangsúly, hanglejtés).

galmazása.

Művészetismeret–
kommunikáció:
Önálló beszámolók készítése a könyvtár és az
internet lehetőségei felhasználásával.

Kulcsfogalmak / fogalmak
A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Történelem:
Beszámoló, kiselőadás
tartása szépirodalomból,
sajtótermékekből, rádióés a tévéműsorokból.
Mestermunka, kritika, időkeret, kiselőadás, retorika, hitelesség.

A hiteles (következetes, ellentmondásoktól mentes, egy irányba mutató spontán
és direkt) közvetlen (jelen idejű) kommunikáció.
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3.2.5

Alkotás

Iskolánkban a művészeti nevelés egyik legfontosabb területe az alkotásóra. A tantárgy neve
azt fejezi ki, hogy a tanóra szorosan kapcsolódik az alkotó tevékenységhez, és elsősorban a kreativitás, az önkifejezés, illetve valamilyen szellemi, tárgyi produktum létrehozása a cél.
A tantárgy magában foglalja a NAT-ban szereplő vizuális kultúra, technika és életvitel tantárgyak tartalmi elemeinek egy részét, illetve kiegészíti ezeket a helyi tanterv specifikumaival. Ezek
az iskolánkban évről évre ismétlődő, kötelező, de nem tanórai keretben zajló programjaink: az iskolai szinten megrendezett Tehetségnap, a Poli-Szülinap, a Tolerancianap, a Témahét, a tanulmányi
kirándulások és az erdei iskola keretében megtartott kézműves foglalkozások, melyek lehetőséget
biztosítanak diákjainknak, hogy ne csak a hagyományos tanórákon sajátíthassanak el készségeket,
hanem módot kapnak a sokféle képességekre épülő hatékony ismeretek gyakorlatban való befogadására, alkalmazására. Mivel a szó eredeti értelmében vett alkotás feltétele a kezdeményezőképesség, a kreativitás kibontakozása, a szabad elgondolások bátor megvalósítása, az elvárásokat is ezekhez igazítottuk. A tantárgyi követelmény az alkotásórákon tanult technikák, eljárások elsajátítása és
a saját kreatív ötletek megvalósítása. A tantárgyi koncepció kidolgozása és megvalósítása szoros
kapcsolatot feltételez több tantárggyal (például a művészetismerettel, a természettudományokkal, a
matematikával, a történelemmel, a diákvállalkozási programmal), ahol az alkotásórákon megszerzett ismereteket és készségeket részben megalapozhatják, részben alkalmazhatják a tanulók.
A hatékonyabb munka érdekében kiscsoportban folynak a foglalkozások. Az önismeret, önértékelés fejlesztése tekintetében nagyon fontos esemény az ún. év végi kipakolás, amikor a tanulók
bemutatják egymásnak, tanáraiknak a munkáikat, és egyben értékelik saját teljesítményüket. A diákok munkáit időről időre kiállítás keretében be is mutatjuk az iskola nyilvánosságának.
A NAT-ban kiemelt kulcskompetenciák és nevelési célok közül elsősorban az esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőkészség, különösen a művészi önkifejezés, valamint a műalkotások
és előadások értelmezésének és elemzésének a fejlesztése a cél.
Az alkotás során szerepet kap a tudás, az újításra való törekvés, a tervezés és a tervek megvalósítása, sőt nemegyszer a közös tervek megvalósítása érdekében a szervezés, feladatmegosztás,
közös munkavégzés is, amik a kezdeményezőképességet és a vállalkozói kompetenciát fejlesztik.
Végül az alkotó tevékenység nagyon fontos szerepet tölthet be a stressz és frusztráció kezelésében, ha szokássá, rendszeres, kedvvel űzött tevékenységgé válik.
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3.2.5.1 Nyelvi előkészítő évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Vizuális nyelv és technikák

Órakeret
4 óra

A vizuális nyelv alapelemeinek, valamint a viszonyaikat leíró kifejező és közlő
szerepnek a tudatos használata és pontos értelmezése. Vizuális minőségek
Előzetes tudás
megkülönböztetése különböző eszközökkel. Színtani alapok használata és ismerete.
Formaredukció használata és ismerete. A kifejezésnek megfelelő kompozíció
használata és ismerete. Legalább négy különböző grafikai és színes technika
Tantárgyi fejalkalmazása az alkotótevékenység során. Színek rendszerezése, használata.
lesztési célok
Kompozíciós egység és dinamika. Fény-árnyék hatás. Téri leképezések síkban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tervvázlatok készítése. Felületek Kísérletezés új anyagokkal, techniMűvészetismeret–
dekoratív kialakítása. Különböző kákkal. Különböző esztétikai minő- kommunikáció:
festészeti technikák. Geometriai
ségek alkalmazása, képi megjelení- Művészeti fogalmak.
konvenciók alkalmazása. Láttése. Felületek dekoratív kialakítása
ványelemek szintézisre épülő
(pl. a rajzórai felszereléstartó dekoegyéni kifejezése színbéli-formai rálása). Fény-árnyék hatás a kompo- Matematika:
átírással.
zícióban. Axonometria, perspektíva Síkbeli és térbeli alakzaszerkesztése.
tok ismerete, szerkesztése.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Természettudomány:
Fénytan.
Asszociáció, vázlatkészítés, dekoráció, kísérletezés, szerkesztés.

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

Órakeret
6 óra

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális
elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotói tevékenységben. VizuálisElőzetes tudás esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák a kifejezési szándéknak megfelelő alkalmazása.
Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási
Tantárgyi fej- konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. Érzelmek, hangulatok
megfogalmazása az egyéni szín- és formavilágban. A kifejezésnek megfelelő
lesztési célok
kompozíció használata. Megfigyelt és elképzelt téri helyzetek ábrázolása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Adott problémához önálló kérSzemélyes gondolatok, érÉnek:
dések megfogalmazása. Felme- zelmek vizuális megjeleníté- Zenei befogadó élmények.
rülő első ötletek, elképzelések
se a vizuális kifejezés alapvealapján vázlat készítése. Máshol tő eszközeinek segítségével.
látott technikai megoldások
Egyéni asszociációkra táDráma:
adekvát alkalmazása saját kife- maszkodó átírás, fokozás.
Jelenetek, összetett mediális ha1129
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jező szándékú alkotásban.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Irodalmi (zenei) mű vagy
történelmi esemény feldolgozása.

tások, élmények feldolgozása.

Művészetismeret−kommunikáció:
Irodalmi szöveg értelmezése.
Szöveg és kép kapcsolata.
Megjelenítés, vizuális átírás, absztrakció, stilizálás, kompozíció.

Vizuális kommunikáció
Órakeret
Tér-idő kifejezése
6 óra
A tér- és időbeli változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelmezéElőzetes tudás
se és értelmező megjelenítése képsorozatokkal.
Tantárgyi fejlesztési A technikai médiumok képalkotó módszereinek és műtípusainak megismerése.
célok
Kapcsolódási ponIsmeretek
Fejlesztési követelmények
tok
Megadott vagy szabadon választott téKépregény, story-board tervezé- Ének:
ma alapján komplex munka tervezése a se.
A zene
tér-idő kifejezési eszközeinek tudatos
Az elkészített művek elemzőhasználata céljából. A story-board és a
értékelő feldolgozása a szándék
képregény műfajának összehasonlítása. és a megvalósítás sikeressége
Dráma:
A „látvány-hang- mozgás” hármas egy- szempontjából.
Mozgás, improvizáségének kreatív alkalmazása.
ció, kommunikáció
adott zene, téma vagy
fogalom alapján.
Story-board, forgatókönyv, jelenet, képregény.
Kulcsfogalmak / fogalmak
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés,
Órakeret
modellezés
20 óra
Anyagok vizsgálata, tulajdonságok felismerése, tapasztalatok megfogalmazása.
Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű felhasználása.
Előzetes tudás
Tárgyak elkészítése segítséggel, minta alapján.
Mérés, szerszámok biztonságos alkalmazása, tapasztalatok megfogalmazása.
Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról,
eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése.
Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről.
Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok megértése.
Tantárgyi fejTervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése.
lesztési célok
Kézügyesség fejlesztése.
A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet
kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra.
A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, felkészülés a
tevékenység során kialakuló veszélyhelyzetek kezelésére.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Elektromossággal működő házi
Tárgykészítés minta illetve,
Természettudomány:
kisgépek, szerszámok jellemzői,
saját tervek alapján.(pl. egysze- Áram, áramkör, energiaterTematikai egység
/ Fejlesztési cél
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működésük és használatuk. Hagyományos kézi szerszámok ismerete a famegmunkálás terén.
Agyagművesség alapismeretei.
Tárgykészítés, mintázás. Kézműves technikák közül legalább négy
ismerete, gyakorlása alapszinten.
Az iparművészet fogalma, tárgyi
csoportosítása.
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei az
egy évfolyamos
ciklus végén

rű fából készült modell, használati tárgy, kés, kanál, babaház, ékszertartó). Agyag edény,
persely, névtábla, kisplasztika.
Egy tárgy más funkcióra való
átalakítása.

melés, energiaforrások. Motorok működési elve, az
elektromos áram jellemzői
(feszültség, áramerősség,
teljesítmény, hőmérséklet,
hőenergia.)
Anyagismeret.

Kézművestechnikák, géphasználat, balesetvédelem, anyagismeret, tervezés, háztartás.

Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során. Bonyolultabb
kompozíciós alapelvek tudatos használata különböző célok érdekében.
A térbeli és időbeli változások vizuális szándékának megfelelő pontos értelmezése.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi és szöveges megjelenések árnyalt értelmezése.
A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és más munkáról.
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3.2.6

Rajz (fakultációs tantárgy)

Iskolánkban a rajz tantárgy a NAT-ban szereplő rajz és vizuális kultúra tantárgy tananyagához igazodik. Legfőbb céljaink közé tartozik diákjaink vizuális kommunikációs képességének fejlesztése, nevelése, mely korunkban felfokozott jelentőséget kap. A vizuális kommunikáció eszköze
a vizuális nyelv, amelyet megfelelő szinten elsajátítva mód nyílik mások vizuális közléseinek és
kifejezéseinek dekódolására, illetve önálló vizuális közlések és kifejezések létrehozására. A vizuális
nyelv ismerete, eszköztudásként való használata a mindennapi élet része.
A tantárgy kiegészül a helyi tanterv specifikumaival. Ezek az iskolánkra jellemző egyéni sajátosságok az iskolai szinten megrendezett Tehetségnap, Poli-Szülinap, Tolerancianap, a Témahét, a
tanulmányi kirándulások, melyek lehetőséget biztosítanak diákjainknak, hogy ne csak a hagyományos tanórák keretein belül sajátíthassanak el készségeket, hanem módot kapnak a sokféle képességekre épülő hatékony ismeretek gyakorlatban való befogadására, alkalmazására.
Általános követelményeink közül kiemeljük, hogy a tanuló tudja megkülönböztetni és összhangba hozni a magasabb művészeti tevékenységet-alkotást és a mindennapi gyakorlatot. Legyenek
kreatív elgondolásai, melyek egy részét meg is tudja valósítani a gyakorlatban.
A NAT-ban szereplő kulcskompetenciák és nevelési célok közül az esztétikai és művészeti
kifejezőkészség és tudatosság fejlesztése a fő cél, ahol egyformán fontos a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítása, a művészi önkifejezés, a műalkotások és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások véleményével és az életben
nélkülözhetetlen készségek megalapozása és fejlesztése. A tantárgy lehetőséget nyújt az önismeret
és a társas kultúra fejlesztésére és a kezdeményezőképesség és kreativitás fejlesztésére is. Segítséget
nyújt a hatékony önálló tanulásban, hiszen a figyelem összpontosítása és a saját munka tárgyilagos
értékelése fontos elemei az órákon folyó közös és egyéni munkának.
A 11. vagy a 12. évfolyamon a tanulók a rajzot heti két órás fakultációs tárgyként választhatják.
A fakultáció elsődleges célja, hogy azok, akik elmélyültebben szeretnének foglalkozni a vizuális kultúra különböző területeivel, elsajátíthassák a vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazását, az alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzését, értelmezését. Ezek során
képesek legyenek bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használatára különböző célok érdekében. Tudják értelmezni a térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítését, a közlő funkcióban
lévő kép, vagy szöveg és kép együttesét. Legyenek képesek a tanult technikák célnak megfelelő,
tudatos alkalmazására. Igazodjanak el a társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezésében. Tudjanak önálló véleményt megfogalmazni saját munkájukról és másokéról.

3.2.6.1 11-12. évfolyam
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
19 óra
Pont, vonal, sík, és térforma, felület az adott technikának és adott célnak
Előzetes tudás
megfelelő alkalmazása
Tantárgyi fejlesz- Személyes preferenciák tudatosítása. Saját képességek számbavétele. Saját
és mások munkájának összehasonlítása, értékelése tanári segítséggel.
tési célok
Kapcsolódási
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
pontok
Az alkotó tevékenységekben legalább háromféle minőségű (különböző vastag- Történelem, Műságú, tónusú, karakterű) a választott eszköznek megfelelő vonal következetes
vészetismerethasználata szabadkézi rajzban. Modell alapján készített leképező jellegű munkommunikáció,
kában sík-tér pontos visszaadása. Modell alapján készített leképező jellegű
Művészettörténet:
Vizuális eszközök
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munkában (rajz, festés, vegyestechnika) legalább négy különböző tónusfokozat
következetes alkalmazása. Megadott színek pontos kikeverése, a célnak legmegfelelőbb térábrázolási módok kiválasztása.
Modell alapján készített leképező jellegű munkában sík-tér pontos visszaadása.
Modell alapján készített leképező jellegű munkában (rajz, festés,
vegyestechnika) legalább négy különböző tónusfokozat következetes alkalmazása. Megadott színek pontos kikeverése, a célnak legmegfelelőbb térábrázolási módok kiválasztása.
Vonal, sík-térforma, tónus, szín, tér
Kulcsfogalmak / fogalmak

Művészettörténeti
korszakok, stílusok, kiemelkedő
alkotók, műfajok

Tematikai egység
Órakeret
Vizuális nyelvi elemek
/ Fejlesztési cél
15 óra
Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban.
Előzetes tudás
Tantárgyi fejlesz- Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifejezés
alapvető eszközeinek segítségével.
tési célok
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az adott célnak (közlés, kifejezés, alkotás) megfelelő kompozíció létreTörténelem, Művészethozása. A vizuális nyelv eszközeinek használata különböző kontextusban ismeret-kommunikáció,
a kifejező jellegű munkákban.
Művészettörténet :
Kontrasztokkal (szín, tónus, forma, méret, felület) történő kiemelő haszMűvészettörténeti kornálata az értelmező ábrázolásban. Színharmóniák, színkontrasztok (fény- szakok, stílusok, kiárnyék, hideg-meleg, komplementer, magában való, szimultán, mennyiemelkedő alkotók, műségi, minőségi) használata.
fajok.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Matematika:
Térbeli alakzatok.
Transzformációk
Kompozíció, konstrukció, kontraszt, harmónia, vizuális nyelv
és kontextus

Tematikai egyÓrakeret
ség / Fejlesztési
Vizuális technikák
15 óra
cél
Egyszeri grafikai eljárások
Előzetes tudás
Vizuális közlés szöveggel és képpel különböző célok érdekében. Összetett viTantárgyi fejzuális kommunikációt szolgáló megjelenés tervezése.
lesztési célok
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Egyszeri és sokszorosított eljárásokkal készített munkák (pl.: szén, kréta Művészetismeretpasztell, monotípia, linóleummetszés, papírmetszés, szitalenyomat
kommunikáció:
Egy további szabadon választott technika alkalmazása (pl.: mintázás,
Ábrák, képek, illusztráfotó, videó, számítógép, vegyestechnikák, kézműves technikák).
ciók kapcsolata a szöveggel. A számítógépes
tömegkommunikáció.
Informatika:
A médiumok esztétikai
értéke.
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Rajzolás, festés, kollázs, nyomtatás

Tematikai egyÓrakeret
ség / Fejlesztési
Ábrázolás látványértelmezés
10 óra
cél
Térvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése
Előzetes tudás
Problémamegoldás, Ember alkotta objektumok elemző vizsgálata, értelmezése.
Tantárgyi fejlesztési célok
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Téri helyzetek egyszerű, értelmező jellegű ábrázolása, tárgyak, objekMűvészettörténet:
tumokhoz viszonyított téri helyzetének pontos megjelenítése látvány
Építészet.
alapján két vagy három dimenzióban
Beállítás alapján a fény-árnyék hatások segítségével a térmélység érzékeltetése különböző eszközökkel. Egyszerű beállításról a két irányponMatematika:
tos perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazása szabadkézi rajzAbsztrahálás, rendszerban. Látvány axonometrikus képéből az adott tárgy vetületi rajzának
alkotás.
elkészítése.
Formaértelmezés, arány, alak, karakter, szerkezet, téri helyzeKulcsfogalmak / fogalmak
tek, nézőpont, térmélység, térábrázolási konvenciók

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Kifejezés és képzőművészet

Órakeret
13 óra

Műfajnak témának megfelelő műelemző alkalmazása
Hazai múzeumok ill. kortárs gyűjtemények iránti érdeklődés felkeltése, egyéni
Tantárgyi fejvélemény értékrend kialakítása a különböző művészettörténeti alkotásokkal
lesztési célok
kapcsolatban.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Művészeti ágak (képzőművészet, építészet, és alkalmazott művészetek)
Művészettörténet:
legfontosabb jellemzőinek ismerete. A művészek nagy stíluskorszakaiA legfontosabb művénak, irányzatainak (őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klassziszettörténeti korszakok,
cizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizstílusok.
mus, historizmus, szecesszió, szimbolizmus, fauvizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, absztrakt irányzatok, pop art, konceptuális művészet, transz-avantgard/posztmodern, valamint az Európán kívüli kultúrák Történelem:
közül: India, Kína, Japán, prekolumbián kultúrák) legfontosabb jellemTörténelmi korszakok
zőinek ismerete.
Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete, műalkotások besorolása vagy csoportosítása stílus jegyeink alapján.
A legjelentősebb alkotók ismerete és alkotásaik felismerése és
stílusmeghatározása.
Művészettörténeti korszakok, stílusjegyek, alkotások és alkotók
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei az
egy évfolyamos
ciklus végén

A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése során. Bonyolultabb
kompozíciós alapelvek tudatos használata különböző célok érdekében. Térbeli
és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándékának megfelelő pontos
értelmezése. Alapvetően közlő funkcióban lévő képi, vagy szöveg és kép ár1134
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nyalt értelmezése. Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos alkalmazása.
Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. Kultúrák, művészettörténeti
korok, stílusirányzatok rendszerező ismerete és meghatározó alkotók műveinek
felismerése. Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése
összehasonlítása, műelemző módszerek alkalmazásával. A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és
mások munkájáról.
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3.2.7

Művészettörténet

3.2.7.1 11-12. évfolyam
A művészettörténet a 11. és 12. évfolyamon heti kétórás, választható tantárgy. Célja, hogy
az érdeklődő tanulóknak lehetőséget nyújtson a képzőművészet, építészet alaposabb megismerésére,
és hogy a tanulók a készségek szintjén sajátítsák el a vizuális művészeti alkotások árnyaltabb értelmezését, megítélését. Legyenek képesek önálló vélemény megfogalmazására a múlt és jelen képzőművészeti alkotásaival kapcsolatban, és alapszinten a műértés és műélvezet elsajátítására.
A tananyag felépítésében, struktúrájában a művészettörténet érettségi követelményeit tartalmazza, így többek között erre is felkészít. A tanterv a különböző művészeti korszakokat időrendben tartalmazza, de az ehhez kapcsolódó művészeti technikákkal történő megismerkedés műhelymunka keretében nem feltétlenül az időrendiséghez igazodva történik.
A fő témák minden korszakban: az építészet, a szobrászat, a festészet és az iparművészet, a
legjelentősebb külföldi és hazai alkotók és alkotásaik.
A NAT-ban kiemelt nevelési célok és kulcskompetenciák közül a legfontosabb célja a tantárgy tanításának az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség fejlesztése, a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítása, a főbb művészeti alkotások (a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok is) értő és beleérző ismerete, a műalkotások és előadások
értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások véleményével. A tematika lehetővé
teszi azt is, hogy a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerésével, kiaknázásának lehetőségeivel is foglalkozzunk.

3.2.7.1.1 11. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Készségek, képességek

Órakeret
9 óra

Alapvető vizuális eszközök fajtáinak felismerése.
Hétköznapi, iskolai saját tapasztalatok a saját alkotó tevékenység kapcsán, a
saját látványélmények értelmezésében.
Vizuális eszközök fajtáinak felismerése a képelemzések során.
Tantárgyi fejMegfigyelt téri helyzetek, fény-és színviszonyok értelmezése.
lesztési célok
Elemző készség fejlesztése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A vizuális közlés eszközeinek (pont, vonal, sík, felület, tónus, szín,
Rajz, alkotás:
kompozíció) felismerése és helyes használata.
Vizuális eszközök.
Térábrázolási módok felismerése.
Szerkezet, motívum, jelkép, ritmus.
Vizuális minőségek (tónus / szín, alak / forma, textúra / faktúra / struktúra) ismerete és megkülönböztetése.
A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők ismerete (nézőpont,
arányok).
Színharmóniák, színkontrasztok (fény-árnyék, hideg-meleg, komplementer, szimultán, magában való, mennyiségi, minőségi) felismerése.
A vizuális eszközök jelentését meghatározó összefüggések, a kontextus
felismerése és értelmezése az elemzés során.
Vizuális eszközök, térábrázolás, szín, fény, látvány, árnyalat,
Kulcsfogalmak / fogalmak
csúcsfény, derített szín, komplementer szín, mennyiségi kontElőzetes tudás
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raszt.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Művészeti technikák

Órakeret
9 óra

Rajz, festés, mintázás, faragás.
Az ezekhez használt anyagok, eszközök és használatuk.
A képző- és iparművészeti műalkotások reprodukciós vagy valós ábrázolásán
az alkotás technikai folyamatainak megismerése.
Tantárgyi fejSaját alkotás létrehozása.
lesztési célok
Kreativitás, megfigyelőképesség, invenció és szabálykövetés együttes fejlesztése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A legfontosabb, leggyakrabban használt technikák leíró jellegű ismerete, Rajz, Alkotás:
az eljárás lépéseinek elsajátítása.
Művészeti technikák.
Grafikai eljárások: egyszeri, sokszorosított grafikák, rajz, monotípia,
magas-, mély-, síknyomás.
Festészeti technikák: akvarell, olaj, muráliák.
Történelem:
A szobrászat alapanyagai: agyag, fa, kő, fém, üveg stb.
Őskor: az eszközkészítés
A különböző művészeti technikák fajtáinak csoportosítása, a hasonlósá- korszakai (neolitikum).
gok felismerése.
Az ősi hiedelemvilág
A műelemzések során a különböző technikák felismerése, értelmezése
kialakulása. Vallás és
az anyag-mű-eszköz összefüggéseiben.
mágia, temetkezési szoŐskori művészet: barlangrajzok, barlangfestészet, őskori szobrok.
kások, idolok, falfestEgyszerű technikák elsajátítása, pl. őskori kultikus tárgyak készítése
mények, termékenységkorhű eszközökkel.
szobrok, totemizmus,
megalitikus kultúrák.
Előzetes tudás

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Művészetismeret–
kommunikáció:
Mágikus szertartások és
a művészetek kialakulásának kapcsolata.
Művészeti technikák, nyomódus, nyomóforma, nyomat,
szerigráfia, mintázás, öntőforma, anyagmegmunkálás, cizellálás.
Vizuális kommunikáció
A fotografikus kép nyelve

Órakeret
7 óra

A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során.
A fényképezés képalkotó lehetőségeinek ismerete és megértése.
A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti alkotások elemző feldolgozása során.
Tantárgyi fejVizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve
lesztési célok
érvényre juttatása az alkotó feladatokban.
A fotográfia műtípusainak, műfajainak ismerete és elemzése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok

Előzetes tudás
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A fotó és mozgókép műtípusainak ismerete.
Mozgóképkultúra és
A fotó mint a technikai képalkotás alapmédiuma.
médiaismeret:
A fotó főbb sajátosságainak megismerése, megértése.
Képi eszközök.
„Feltáró” beszélgetések, elemzések Henri Cartier-Bresson, Robert Capa,
André Kertész műveiről megadott szempontok alapján.
Technikai kép- és szöveg-kiegészítő alkalmazások komplex feladat kap- Történelem:
csán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika készítése).
Újkori haditudósítók.
A mozgókép kifejezés eszközeinek (montázs, kameramozgás, képkivágás, nézőpont, világítás, hang- és képkapcsolat) ismerete.
Technikai kép- és szöveg-kiegészítő alkalmazások komplex feladat kapcsán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika készítése).
Fotó, film, reprodukció és manipuláció, arculatterv, tipográfia,
Kulcsfogalmak / fogalmak
fotogenitás.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

Órakeret
5 óra

Tárgy és funkció összefüggéseinek ismerete.
A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt értelmezése
Előzetes tudás
és szöveges megfogalmazása.
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése.
A tárgy, a fogyasztói szokás és az életmód közötti kapcsolat értelmezése.
Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirányos
szempontok kiválasztása.
Tantárgyi fejA tervezési folyamat értelmezhető dokumentálása.
lesztési célok
Építészeti és térélmények átértelmezése.
A térélményt befolyásoló tényezők összegzése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A különböző művészeti korokból származó tárgyak, objektumok stílusTörténelem:
jegyeinek ismerete, ezek alapján történő besorolása, funkció- és formaRégészet.
elemzése.
Belső terek, tárgyak átalakítása egyszerű, de szokatlan eszközökkel (pl.
fénnyel, becsomagolással) elsősorban a kifejezés, a hangulati hatások
erősítése érdekében.
A közvetlen környezet (pl. település, iskola) kihasználatlan tereinek
felmérése, megismerése, valós újrahasznosítási lehetőségeinek megtervezése és az ötletek pontos dokumentálása vizuális eszközökkel és szöveggel.
A lakberendezés funkciótól független lehetőségeinek (pl. színhatás és
térérzet, anyagválasztás és hatáskeltés) elemző vizsgálata és összehasonlítása konkrét példákon keresztül.
Egyszerű használati tárgy (pl. egyedi övtáska) és belső tér (pl. élet minimál térben) tervezése az alapvető ergonómiai szempontok felmérésével és figyelembevételével, a tervezői folyamat jól értelmezhető rajzos
és szöveges dokumentációja az ötletek, tervvázlatok, megvalósulási terv
elkészítéséig.
Tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű
ábrázolás, ergonómia, környezettudatos magatartás, környezetKulcsfogalmak / fogalmak
védelem, tárgy és funkció.
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Tematikai egyÓrakeret
ség / Fejlesztési
Művészeti ágak, műfajok
7 óra
cél
Előzetes tudás Képzőművészet, iparművészet, építészet fogalmának ismerete
A művészeti ágak jellemzőinek ismerete.
Tantárgyi fejlesztési célok
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A művészettörténeti korszakokban a különböző művészeti ágak legfon- Rajz, alkotás:
tosabb jellemzőinek tanulmányozása.
Építészet, festészet,
A társadalom és a művészet kapcsolata.
szobrászat, kézműves
A művészet társadalomformáló ereje.
technikák.
A technika, anyag változásai, állandóságai.
Papiruszfestés hierogliMozaiktechnikák az ókorban, középkorban és napjainkban.
fákkal, papiruszhajó
A portréábrázolás fejlődése az ókortól a reneszánszig.
készítése, egyiptomi
Párhuzamok az asszír Assur-bán-aplit ábrázoló domborművek és a
szobor – agyagozás.
képregényrajzok között.
A művészeti ágak legfontosabb jellemzőinek ismerete, összefüggéseiknek felismerése.
Történelem:
Ókori tárgyi emlékek,
többistenhit, halottkultusz, szertartások.
Tér, arány, aranymetszés, architektúra, aszimmetria, festészet,
képi egyensúly, nézőpont, körplasztika, építészet, képzőművéKulcsfogalmak / fogalmak
szet, iparművészet.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Művészettörténeti korszakok – I. Stíluskorszakok és művészetföldrajzi területek

Órakeret
16 óra

A legismertebb képzőművészeti alkotások, történelmi helyek ismerete.
A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alElőzetes tudás kotók felismerése és elhelyezése a megfelelő korban.
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A
művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkiemelő jellemzése.
A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző korokban.
A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák illetve
problémakörök rendszerezése és összegző ismerete.
Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése.
Tantárgyi fejVizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve
lesztési célok
érvényre juttatása az alkotó feladatokban.
A technikai képalkotás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak megértése.
Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A műelemző módszerek (stílustörténeti, forma-funkció, formaTörténelem:
tartalom, összehasonlító ikonográfia) ismerete és használata az
Az őskor, ókor, középkor
elemzés során.
története.
A művek tárgyi és kulturális összefüggéseinek ismerete.
Hatalmi jelképek megjelenési formái az ókorban.
A művek tárgyi és kulturális összefüggéseinek felismerése.
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A halottkultuszhoz kapcsolódó tárgyi emlékek az ókori Egyiptomban.
A legfontosabb művészeti korszakok, stílusok, művészetföldrajzi
területek, alkotók, alkotások ismerete.
(Pl. Stonehenge, őskori barlangfestmények, gízai piramisok,
Nofretete fejszobra, babiloni Istár kapu, Gudea szobra, a knósszoszi palota, Parthenon, az athéni Akropolisz, Polükleitosz: Lándzsavivő, Colosseum, Caracalla-termák, mozaikművészet, San
Apollinare in Case.
A Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének meglátogatása.
Kiemelt témák:
A halottkultusszal és a termékenységgel kapcsolatos építmények
Franciaország és Anglia területén.
A vallásos és uralkodói reprezentáció építészeti és szobrászati emlékei Mezopotámiában.
Az ókori Egyiptom halottkultusszal összefüggő építészete.
Görög művészet (építészet, szobrászat, vázafestészet).
Az ókori Római Birodalom művészete.
Zikkurat, masztaba, oszloprend, anatómia, szerkezet,
tümpanon, fórum, vízvezeték, amfiteátrum, Pompei, bazilika,
Kulcsfogalmak / fogalmak
boltív, boltozat, katakomba, attribútum, „művészet és társadalom”.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Művészettörténeti korszakok – II. Stíluskorszakok és művészetföldrajzi területek

Órakeret
19 óra

A legismertebb képzőművészeti alkotások, történelmi helyek ismerete.
A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, alElőzetes tudás kotók felismerése és elhelyezése a megfelelő korban.
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A
művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkiemelő jellemzése.
A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző korokban.
A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok, irányzatok, témák, illetve
problémakörök rendszerezése és összegző ismerete.
Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése.
Tantárgyi fejVizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve
lesztési célok
érvényre juttatása az alkotó feladatokban.
A technikai képalkotás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak megértése.
Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A műelemző módszerek (stílustörténeti, forma-funkció, formaTörténelem:
tartalom, összehasonlító ikonográfia) ismerete és használata az
Őskor, ókor, középkor, újkor
elemzés során.
története.
A művek tárgyi és kulturális összefüggéseinek ismerete és felismerése.
Hatalmi jelképek megjelenési formái a középkorban, a középkori
ember világképe és az egyházi építészet.
A műalkotás létrehozásában szereplő tényezők (kulturális környe1140
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zet, megrendelői igény, technikai feltételek, alkotói beállítottság)
ismerete.
A legfontosabb művészeti korszakok, stílusok, művészetföldrajzi
területek, alkotók, alkotások ismerete.
(Pl. Nagyszentmiklósi kincs, Hagia Sophia, Cluny kolostor, Pisai
dóm, jáki bencés apátság, koronázási palást, párizsi Notre Dame,
M.S. mester, Bramante: Tempietto, Bakócz-kápolna, Michelangelo: Dávid, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Id. P. Bruegel stb.)
Kiemelt témák:
Ókeresztény művészet.
Bizánci művészet.
Az iszlám világ.
A népvándorlás korának művészete.
Az európai román kor építészete.
A gótikus katedrálisok építészete.
A reneszánsz építészete, festészete, szobrászata és társadalmi feltételei.
A Magyar Nemzeti Galéria középkori gyűjteményének megtekintése.
Műelemzés, művészeti korszakok, stílusirányzat, műtípus, művészi ábrázolás, képi egyensúly, jel, jelkép, ikonográfia, attribútum, kompozíció, kompozíciótípusok, levegő-vonal-szín perspektíva, harangtorony, altemplom, huszártorony, keresztelőkáKulcsfogalmak / fogalmak
polna, kváderkő, oszloptípusok, mellékhajó, opeion, mozaik,
szárnyas oltár, üvegablak-festészet, kódex, freskó, perspektíva,
quattrocento.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Készségek szintjén a vizuális művészeti alkotások árnyalt értelmezése, megítélése.
Közvetlen tapasztalatszerzés, művészi alkotások iránti érdeklődés felkeltése.
Önálló vélemény megfogalmazása a múlt és jelen képzőművészeti alkotásaival
kapcsolatban.
A műértés és műélvezet elsajátítása.
A tanult korszakok művészettörténet érettségi követelményének, tananyagának
elsajátítása.

3.2.7.1.2 12. évfolyam
Tematikai egyÓrakeret
ség / Fejlesztési
Művészeti technikák
12 óra
cél
Előzetes tudás Képző- és iparművészeti technikák ismerete
A képző- és iparművészeti műalkotások reprodukciós vagy valós ábrázolásán
Tantárgyi fejaz alkotás technikai folyamatának megismerése, értelmezése.
lesztési célok
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A legfontosabb, leggyakrabban használt technikák leíró jellegű ismerete, Rajz, alkotás:
az eljárás lépéseinek ismerete.
Művészeti technikák.
Freskó, pannó, szekkó technikák.
A különböző művészeti technikák fajtáinak csoportosítása, hasonlóságok felismerése.
Történelem:
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Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – M ű vé s z e t ek t a n t ár gy c s o p or t

Magasnyomó grafikai eljárások fametszet, linómetszet, papírmetszet.
Az újkor története.
A műelemzések során a különböző technikák felismerése, értelmezése
az anyag-mű-eszköz összefüggéseiben.
Egyszerű technikák elsajátítása.
Monotípia, kollázs, számítógépes grafika, fotómontázs.
Alkalmazott grafika, alkalmazott művészet, audiovizuális, derítőfény, fénykép, figyelemirányítás, filmkocka, fotoKulcsfogalmak / fogalmak
filmmontázs, folyamatábra, fotórealizmus, kép a képben.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Ipari formatervezés

Órakeret
12 óra

A tárgy, funkció, esztétika összefüggései.
Különböző korú és típusú tárgyak és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése.
Előzetes tudás
Önálló kérdések megfogalmazása.
Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve
érvényre juttatása az alkotó feladatokban.
Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazdasági okokozati összefüggéseinek megértése.
A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt értelmezése
és szöveges megfogalmazása.
Tantárgyi fejA látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok megérlesztési célok
tése.
A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti alkotások elemző feldolgozása során.
A következtetések célirányos megfogalmazása.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A design/dizájn, formatervezés fogalmi értelmezése.
Fizika:
A Bauhaus iskola máig meghatározó hatása az építészetben, formaterve- Anyagismeret.
zésben.
Tágabb értelemben a hétköznapi életben kifejtett hatásainak felismerése.
A kapcsolódó tudományok, mint biológia, szociológia, közgazdaságtan, Biológia:
fizika, pszichológia stb. összefüggéseinek elemzése.
Anatómia.
A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, tárgytervezésének összehasonlítása a fogyasztóra gyakorolt hatások alapján, a fogyasztói szokások megkülönböztetésével és magyarázatával.
Gazdasági ismeretek:
Piackutatás.
Dizájn, forma, nagyszériás termelés, esztétika-forma-funkció,
márkajel, fogyasztói szokás, divat, életmód, újrahasznosítás,
tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű
Kulcsfogalmak / fogalmak
ábrázolás, ergonómia, környezettudatos magatartás, környezetvédelem.

Tematikai egyMűvészettörténeti korszakok, stíluskorszakok
Órakeret
ség / Fejlesztési
és művészetföldrajzi területek
38 óra
cél
A legismertebb képzőművészeti alkotások, történelmi helyek ismerete.
Előzetes tudás
A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotások, al1142
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kotók felismerése és elhelyezése a megfelelő korban.
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során.
A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegkiemelő jellemzése.
A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző korokban.
A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve
problémakörök rendszerezése és összegző ismerete.
Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése.
Tantárgyi fejVizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve
lesztési célok
érvényre juttatása az alkotó feladatokban.
A technikai képalkotás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak megértése.
Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése.
Ismeretek / Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A műelemző módszerek (stílustörténeti, forma-funkció, formaTörténelem:
tartalom, összehasonlító ikonográfia) ismerete és használata az
Reformáció, ellenreformáció,
elemzés során.
felvilágosodás, nemzetállaA művek tárgyi és kulturális összefüggéseinek ismerete és felisme- mok, XX. század.
rése.
Pl.: Hatalmi jelképek megjelenési formái az ókortól napjainkig.
Pl.: A művészeti alkotás birtoklása mint a gazdagság reprezentációja.
Pl.: „Egyházi barokk”, „udvari” barokk.
A műalkotás létrehozásában szereplő tényezők (kulturális környezet, megrendelői igény, technikai feltételek, alkotói beállítottság)
ismerete.
A barokk stílus kialakulása az ellenreformáció hatására, a barokk
művészet hatáselemeinek összevetése napjaink vizuális kommunikációjában.
A legfontosabb művészeti korszakok, stílusok, művészetföldrajzi
területek, alkotók, alkotások ismerete (barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus,
szimbolizmus, szecesszió, avantgárd, a XX. század művészete).
Pl.: Bernini: Szent Teréz extázisa, Szent Péter tér, Eszterházy kastély, Fertőd, Rubens, Rembrandt, Velázquez, Vermeer van Delft,
Caravaggio, Mányoki Ádám, Debreceni Nagytemplom, Nemzeti
Múzeum Budapest, Ferenczy István: A szépmesterségek kezdetei,
David: A Horatiusok esküje, Budapesti Országház, Delacroix, Turner, Courbet, Madarász Viktor, Munkácsy Mihály, Manet, Monet,
Cézanne, V. van Gogh, Gaudi, Horta, Lechner Ödön, Kós Károly,
Rodin, Toulouse-Lautrec, Klimt, Csontváry Kosztka Tivadar,
Gropius, Matisse, Picasso, Duchamp, Chagall, Moholy-Nagy László, Egry József, Le Corbusier, F.L. Wright, Moore, Vasarely.
Múzeumok, kiállítások, gyűjtemények látogatása.
A Magyar Nemzeti Galéria Magyar historizmus című kiállításának
megtekintése.
Naturalizmus, zsánerkép, csoportos portré, életkép, tájkép,
csendélet, ravatalkép, idill, akadémizmus, impresszionizmus,
plein air, posztimpresszionizmus, fauve, expresszionizmus,
Kulcsfogalmak / fogalmak
kubizmus, futurizmus, dadaizmus, funkcionalizmus, organikus
építészet, tasizmus, gesztusfestészet, kalligráfia, minimal-art,
konceptualizmus, pop art, hiperrealizmus, akcióművészet, per-
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formance, body art.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Készségek szintjén a vizuális művészeti alkotások árnyaltabb értelmezése,
megítélése.
A látható világ jelenségeinek árnyalt értelmezése.
Környezet tudatos alakítása.
Összegző, felhasználó jellegű tudás használata.
Művészettörténeti problémák felismerése.
Európai, hazai és Európán kívüli kulturális örökség megőrzésének igénye.
Nyitottság a sokszínű vizuális élmények befogadására.
Közvetlen tapasztalatszerzés, művészi alkotások iránti érdeklődés felkeltése.
Önálló vélemény megfogalmazása a múlt és jelen képzőművészeti alkotásaival
kapcsolatban.
A műértés és műélvezet elsajátítása.
A művészettörténet érettségi követelményének, tananyagának elsajátítása.
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3.2.8

Mozgóképkultúra és médiaismeret

3.2.8.1 Nyelvi előkészítő évfolyam és 11-12. évfolyam
A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének
fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van korunk emberének tájékozottságára, személyiségére.
Tömegek napirendjét osztja be a televízió, sugalmazza, hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól,
étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, eszményeket, életcélokat teremt. Az internet virtuális
közege nagyon sok fiatal második otthonaként funkcionál, ahol több időt töltenek el, mint bárhol
másutt. Mivel a média képes arra, hogy átformálja a nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az
ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást
egyaránt, a médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.
A sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs és
együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a problémamegoldó
képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép kialakítását. A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal
szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és az érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. Ily módon hozzájárul a kiemelt fejlesztési követelmények közül az
erkölcsi neveléshez, a demokráciára neveléshez, az önismeret és társas kultúra fejlesztéséhez, a testi
és lelki egészségre neveléshez és természetesen mindenekelőtt a médiatudatosságra neveléshez. A
tantárgy oktatásának elsődleges célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget szerezzenek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és
nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat – vagyis a mozgóképi írásolvasástudás és a kritikai médiatudatosság fejlesztése.
A mozgóképkultúra és médiaismeret egyes tartalmai a hat évfolyamos képzés során a 7-8. évfolyamokon a művészetismeret és kommunikáció, a történelem, a rajz-alkotás és az informatika
óráin jelennek meg.
A gimnáziumi tanulmányok elején a nyelvi előkészítő év során találkoznak a hat évfolyamos
és négyosztályos képzésben részt vevő diákok, itt nyílik lehetőség arra, hogy külön tantárgyként
jelenjen meg a műveltségterület. Húsz elméleti ismertető és esettanulmányokat feldolgozó óra
(amelyek arányosan tíz-tíz órát foglalkoznak filmes, illetve médiás témákkal) után a diákoknak tizenhat órában lehetőséget biztosítunk arra is, hogy elsajátítsák az alapvető mediális szövegek készítésének technikáját, kreatív gyakorlatokkal fejlesszék kifejezőképességüket és -kedvüket.
A tanév végén sorra kerülő Témahét központi tartalma a kiscsoportos formában megszervezett projektmunka, melynek feltétele a megszerzett ismeretanyag és az életkori sajátosságokból következően már elvárható tanulás- és munkakultúra, így a tanulók aktív résztvevői, és nem csupán
passzív befogadói lesznek a mediális kommunikációnak.
A 11-12. évfolyamon a médiaismereti stúdiumok elsősorban a médiaintézményekre ható
alapvető gazdasági, politikai és jogi, illetve a médiaszövegek befogadására, a közönségre hatással
lévő tényezők tanulmányozását célozzák. Tárgyalni kell a tapasztalati valóság és a média által reprezentált, filmvásznon, képernyőn megjelenő virtuális világ viszonyát; az eltérés tényén túl annak
okait, például az etnikumok és a különböző kultúrák tekintetében. A társadalmi szerepek mibenlétének és médiareprezentációjának megértése hozzásegíti a diákokat a sztereotípiák működésének
pontosabb megértéséhez, az előítéletes magatartás felismeréséhez és átalakításához. A technológiai
fejlődés társadalmi hatásainak pontosabb megértése révén, amely szintén fontos feladata a tárgynak,
a fiatalok fokozatosan megértik majd a globális problémák és lokális cselekvések, sőt az egyéni
életvitel közötti összefüggéseket. E két képesség hozzásegíti majd őket, hogy bekapcsolódhassanak
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különböző kisközösségekbe, és a civil társadalmi aktivitás értékét átlátva állampolgári jogaikat és
kötelességeiket a helyi közösségekkel együttműködve hatékonyan gyakorolhassák.
A 11. és a 12. évfolyamokon a művek feldolgozása során fokozatosan erősödik a fogalmi
gondolkodás, az absztraháló készség fejlesztése, a mozgóképi szövegek értelmezésénél pedig az
ismeretek alkalmazása. Ugyanakkor továbbra is meghatározó a kreatív gyakorlatok, az önálló tevékenységi formák, a projektmunka szerepe.
A mozgóképkultúra és médiaismeret a 11. és 12. évfolyamon heti kétórás fakultációs tantárgy,
amely a nyelvi előkészítő év mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyának tanulása során a megszerzett alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottságra épít, és amelynek tematikáját az érettségi követelményeknek megfelelően alakítottuk. A filmnyelvi tájékozottság és kifejezőkészség fejlesztése mellett elsősorban a stílustörténet néhány fontos mozzanatának ismerete, a
műismeret és az elemzési készség fejlesztése a cél. Fontos eleme a tárgy oktatásának a mozgókép
magas- és tömegkultúrájának viszonya, az eltérő alkotói és nézői szerepek felismertetése. Mivel az
érettségi első része egy projektmunka elkészítése, fontos, hogy az ehhez szükséges technikai és
formanyelvi ismeretet a diákok már a 11. évfolyamon megszerezzék.
A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy hozzájárul a NAT-ban megfogalmazott nevelési
célok és kulcskompetenciák fejlesztéséhez. Kitüntetett szerepet kap a médiatudatosságra nevelés, de
ezen túl az alábbi területek is hangsúlyt kapnak:
- az erkölcsi-etikai nevelés,
- nemzeti öntudat, hazafias nevelés,
- az állampolgárságra, demokráciára nevelés,
- az önismeret és társas kultúra fejlesztése,
- a tanulás tanítása,
- az anyanyelvi kommunikáció,
- az idegen nyelvi kommunikáció,
- a digitális kompetencia,
- az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség,
- a hatékony, önálló tanulás.
A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát fedik le. Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló
és beszámoló órákat (pl. projektzáró prezentáció, témazáró dolgozat stb.) is.

3.2.8.1.1 Nyelvi előkészítő évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A mozgóképnyelv kifejező eszközei

Órakeret
6

Az ábrázolás és a reprodukció, a mozgókép kettős természete fogalmának ismerete.
A kiemelés (hangsúlyozás) alapvető eszközei a mozgóképi ábrázolásban.
A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése.
Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték,
Tantárgyi fejweb) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakílesztési célok
tása, a mozgóképi írás- és olvasástudás fejlesztése.
A középszintű mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tömegkommunikáció.
A hétköznapi és a tömegkommuniPraktikus tanulás:
A mozgóképi szöveg egyszerre
káció hasonló és eltérő vonásai.
A hétköznapi kommuniElőzetes tudás

1146

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – M ű vé s z e t ek t a n t ár gy c s o p or t

ábrázol és reprodukál;
információban rendkívül gazdag,
ám a szöveg jelentésének meghatározása a nyelvi közlésnél sokkal bizonytalanabb;
utalásokkal telített.
Annak megfogalmazása, mire
vezethető vissza a mozgóképi
közlés néhány alapvető sajátossága (a technikai kép- és hangrögzítésnek a tapasztalati valósággal való erős kapcsolatára).
A figyelemirányítás, a hangulatteremtés és az értelmezés legfontosabb eszközei (nézőpont, távolság, fényviszonyok, mozgás, szerepjáték, montázs), ezek hatásmechanizmusa különböző művek
példáján és gyakorlaton keresztül.

A látványszervezés alapeszközei
(képkivágás, gépállás, nézőpont,
szemszög, kameramozgások,
beállítástípusok, megvilágítás)
fogalmainak tudatosítása, ezen
eszközök szerepének értelmezése
és tudatosítása saját felvételek
készítése és mozgóképi szövegrészletek elemzésével.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai
egység / Fejlesztési cél

A felsorolt ismeretek megtapasztalása, felismerése és tudatosítása
(például mobiltelefonra felvett állóés mozgóképek, beállítások elkészítésével vagy interneten elérhető
mozgóképes anyagok, például klipek vagy reklámok tanulmányozásával).

káció elemei.

Annak megfigyelése és kipróbálása
egyszerű beállítások, snittkapcsolatok elkészítése és megszerkesztése során, hogy a mozgóképkészítő miféle filmnyelvi eszközöket
használ a szöveg megalkotása során.
Ily módon, valamint mozgóképi
szövegek (pl. rövidfilmek, filmetűdök, reklámok, klipek, előzetesek,
animációs filmek) megfigyelésével
és elemzésével a mozgóképnyelv
alapeszközeinek tudatosítása.
Egyszerűbb mozgóképi szövegrészletek létrehozása (pl. találkozás,
megérkezés, követés, megismerkedés) útján a képzelőerő, kifejezőkészség fejlesztése.

Rajz, alkotás:
A kiemelés alapeszközei
(legfontosabb motívumok ismétlése; közelkép; fény/szín).

Rajz, alkotás:
Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős
természete.

Rajz, alkotás:
A kiemelés alapeszközei
(legfontosabb motívumok ismétlése; közelkép; fény/szín, váltakozó
beállítások tempója).

Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, valóság, utalás.
Narráció, szerepjáték, látványszervezés, montázs. Kompozíció,
képkivágás, plán, nézőpont, szemszög, szubjektív beállítás,
leíró beállítás, társított beállítás.

A média kifejezőeszközei
A mozgóképi szövegek rendszerezése

Órakeret
4

Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek érzékeléElőzetes tudás se, a médiaszövegek fikciós vagy dokumentáris jellegének megfigyelése, a műfaji
és a szerzői fogalmak ismerete.
Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web)
szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus attitűd kialakítása, a meTantárgyi
diális írás-olvasástudás fejlesztése.
fejlesztési
A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése.
célok
A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
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A rendszerezést segítő néhány
Művészetismeret−kommunikáció:
alapszempont: megjelenési felüA filmek értelmezését, elemzését
let – mozi, televízió, internet; a
segíti az irodalmi rendszerezés
hossz, mint forgalmazási kategó- néhány alapszempontja.
ria; a valóságanyag természete –
dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és nézői elvárás –
műfaj szerzői film − ismétlése,
pontosítása, kiegészítése.
Ismerkedés művekkel, mű- A szerzői és a műfajfilm néhány Művészetismeret−kommunikáció:
fajokkal (műfajfilmek,
meghatározó jellemzőjének felNéhány alapvető emberi léthelyszerzői filmek, televíziós
ismerése, alkalmazása (a nézők
zet ábrázolási módja, motívum,
műsorok, stb.), ezek elemszámára ismerős témák, szériametafora, toposz, archetípus.
zése, hatásmechanizmusuk szerű filmalkotások, könnyen
megértése.
befogadható ábrázolási konvenciók, illetve a személyesebb, a
szerzővel azonosítható eredeti
formanyelvhasználat) művek
elemzésével. Nem-lineáris és
összetett cselekményű szövegformák felismerése, tagolása,
értelmezése, létrehozása.
Műfaj, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller, szerzői
Kulcsfogalmak / fogalmak
mű, eredetiség, ábrázolási konvenció.
A mozgóképi szövegek
rendszerezése.

A média társadalmi szerepe, használata
Órakeret
A média nyelve, a médiaszövegek értelme6
zése
A médiaszövegek szövegalkotó kódtípusai, kifejezőeszközei.
Előzetes tudás A magánszféra és a közszféra fogalma.
A médiaintézmény, a diskurzus, a sztereotípia és a reprezentáció fogalma.
A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása.
Tantárgyi
Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság megszerzése, a
fejlesztési
naiv fogyasztói szemlélet átértékelése.
célok
Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. A
résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Tömegtájékoztatás és deA kommunikáció története alapTörténelem:
mokrácia: a nyilvános bevető fordulópontjainak (írásbeli- A kommunikáció történetének
széd szabadsága és felelős- ség, sokszorosítás, fotografikus
alapvető fordulópontjai, ezen
sége, média és hatalom, a
képrögzítés, digitális jelkezelés / fordulópontok jelentősége a
hír értéke.
hálózati kommunikáció) az ezek- nyilvánosság történetében.
hez tartozó művelődéstörténeti
A mai nyilvánosság kialakulása,
Erkölcsi normák, médiaeti- háttér megismerése, e fordulóegy adott kor és társadalom nyilka. Miért jelennek meg egy- pontok jelentőségének értelmezé- vánosságának vizsgálati módjai.
re inkább a közszférában a
se a nyilvánosság történetében.
médiakörnyezet változásával a magánszféra ügyei? – A nyilvánosság jelentése az élevita, érvelés, példákkal.
tünkben, a mai nyilvánosság kiTematikai
egység / Fejlesztési cél
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alakulása, egy adott kor és társadalom nyilvánosságának vizsgálati módjai. (Az információk birtoklása és megosztása – hatalmi
viszonyok; az egyén helyzete az
adott társadalomban, például hagyományok, neveltetés, iskolázottság, anyagi helyzet; az infokommunikációs technológiák
fejlettsége; a média szabályozása,
cenzúra).
Etika: Erkölcs és politika. Magánérdek és közjó. Részvétel a
közéletben. A közélet tisztasága.
Médiaszövegek feldolgozáFeltevések, állítások megfogalsa egyéni, kiscsoportos
mazása médiaszövegek keletkevagy csoportos formában
zésének hátteréről, a közlő (mékreatív gyakorlati feladadiaintézmény) szándékairól; éltokkal vagy megbeszélés
mények és tapasztalatok összeútján.
vetése a média által közvetített,
megjelenített világokkal (pl.
hírműsorok, talk-showk, realityshowk, életmód magazinok, közösségi portálok alapján az azonosságok és az eltérések megfigyelése, megbeszélése). Azonos
események eltérő megfogalmazásainak összevetése, (érdekek,
nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség, illetve műfaji,
nyelvi különbségek feltárása a
hírműsorokban, hírportálokon,
napisajtóban).
Etika: Szólásszabadság és a
nyilvános beszéd felelőssége az
információs társadalomban.
A médiaipar működése,
A média közönségének kettős
nézettségnövelő stratégiák. szerepe, mint vásárló és mint áru.
Célközönség fogalma (elsősorban
Jelenségek a médiában: az
életkor, nem, végzettség, kulturáerőszak, sztárok és szenzá- lis és egzisztenciális háttér, ércióik, a nemi szerepek rep- deklődés).
rezentációja, virtuális való- A közönség befolyásolásának
ság. Társadalmi csoportok, értelmezése konkrét példákon
közéleti események ábrázo- keresztül (a közlés felületének
lása, megjelenése a médiáegyszerűen átlátható, ismétlődő
ban,
megszerkesztését, a rovatszerkezeteket, a műsorrend kialakítását,
Közösségek és az egyén az az intézmény-image felépítését, a
információs társadalomban. sorozatelv érvényesítését).
Az online életforma hatása A médiakommunikáció során a
a személyiség fejlődésére és médiaszöveget kibocsátó intéz1149

Művészetismeret−kommunikáció:
A tömegkommunikáció médiumainak jelrendszerei, kódjai.

Informatika:
Miért és hogyan értelmezi át a
digitális kép (hang) a technikai
kép (hang) hagyományos médiában történő alkalmazásait.
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a társas kapcsolatokra, a
mény kerül elbeszélő szerepbe,
tanulásra, munkavégzésre, a amikor történetjavaslatokat boszabadidő eltöltésére.
csát közre, piaci versenyben a
néző figyelméért a konkurens
médiaintézményekkel.
Aktuális médiaesemények feldolgozása és elemzése, hogyan és
miért érvényesül a médiában a
sztereotip megfogalmazás kényszere, milyen veszélyekkel járhat
mindez.
Közösségnek tekinthető-e a közösségi hálózatra csatlakozók
sokasága. A web 2.0-s alkalmazások formanyelvi gondolkodásának megfigyelése. Hogyan és
miért keveredik a tartalomelőállító és a közönség szerepe a
web 2. 0-s alkalmazásokban.
Etika: Önállóság és példakövetés.
Önmegvalósítás és önkorlátozás
kérdései
Napirend-kijelölés, diskurzus, rovatszerkezet, műsorrend, műsoridő, sorozatelv, közszolgálati média, kereskedelmi média,
közösségi média, web 2. 0.
Szimbolikus kód, technikai kód, értelmezési keret,
Kulcsfogalmak / fogalmak
infotainment, sztereotípia, médiareprezentáció, globális falu.
Valóság, tapasztalati valóság, virtuális valóság.
Web 2. 0, nem lineáris, interaktivitás, irónia, manipuláció, közösségi hálózat.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A média társadalmi szerepe, használata
Médiahasználat, médiaetika

Órakeret
5

A kommunikáció története alapvető fordulópontjainak (írásbeliség, sokszorosítás, fotografikus képrögzítés, digitális jelkezelés / hálózati kommunikáció) ismerete.
Előzetes tudás
A meghatározó társadalmi struktúrák, hatalomgyakorlási rendszerek ismerete.
A magánszféra és a közszféra fogalma.
A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepének, működési módjának tisztázása.
Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság megszerzéTantárgyi fejse, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése.
lesztési célok
A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A kommunikáció története alapA nyilvánosság jelentésének értelTörténelem:
vető fordulópontjainak (írásbelimezése az életünkben, a mai nyilvá- A kommunikáció törtéség, sokszorosítás, fotografikus
nosság kialakulása.
netének alapvető forduképrögzítés, digitális jelkezelés / A kereskedelmi és közszolgálati lópontjai, ezen forduló1150
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hálózati kommunikáció) és az
ezekhez tartozó művelődéstörténeti háttérnek a megismerése, e
fordulópontok jelentőségének
értelmezése a nyilvánosság történetében.

médiaintézmények elsődleges célja- pontok jelentősége a
inak és eszközeinek megismerése a nyilvánosság történetémédiaipari versenyben.
ben. A mai nyilvánosság
kialakulása, egy adott
kor és társadalom nyilvánosságának vizsgálati
módjai.
Az internetes és mobilkommuni- Az adott kor és társadalom nyilvákáció fontosabb sajátosságainak
nosságának vizsgálati módjai, öszmegfigyelése és jellemzése konk- szefüggések feltárása. (Az informárét példákon keresztül (pl. interciók birtoklása és megosztása – haaktivitás, a kommunikáció térbeli talmi viszonyok; az egyén helyzete
és időbeli szabadsága, figyelemaz adott társadalomban, például hamegosztás, multitasking, virtuális gyományok, neveltetés, iskolázottkapcsolatok, konstruált személyi- ság, anyagi helyzet; az infokommuségek, anonimitás és annak korlá- nikációs technológiák fejlettsége; a
tai, e-részvétel, e-demokrácia,
média szabályozása, cenzúra).
amatőr és professzionális tartaEtika: Szólásszabadság és a nyilválomgyártás, médiahasználat más
nos beszéd felelőssége az informáemberek jelenlétében és annak
ciós társadalomban.
normái).
A hálózati kommunikáció életAz internetes és mobilkommunikáInformatika:
módra, életminőségre vonatkozó ció fontosabb sajátosságainak jelA hagyományos és inhatásainak értelmezése konkrét
lemzése, az internethasználat bizformációs technológián
példákon keresztül (pl. a szemétonságának problémái konkrét pélalapuló kommunikáció.
lyiség felbontása és megsokszodákon keresztül (pl. személyes ada- Internetes és mobilrozása, a médiahasználat veszétok védelme, hamis vagy megbízha- kommunikáció fontolyei: függőség, elmagányosodás, tatlan oldalak, információk kiszűré- sabb sajátosságai. Interegészségkárosodás).
se, ismerkedés veszélyei).
nethasználat biztonsága.
Hálózati kommunikáció.
A médiában megjelenő erőszakA sztereotípia és a reprezentáció
kal kapcsolatos problémák megfogalmának meghatározása és felfogalmazása (pl. az erőszak mint ismerése.
szórakoztató, stimuláló hatásMédiaerőszak fogalmának ismerete
elem, mint érdekérvényesítő és
és megértése példákon keresztül
konfliktuskezelési eszköz).
(rövid elméleti háttér).
Az egyének és közösségek jogaival,
a felhasználók felelősségével kapcsolatos ismeretek megértése az
elektronikus és az online médiában.
Etika: Rasszizmus és előítéletek
megerősítése a médián keresztül.
Szóbeliség, írásbeliség, információ, technikai képreprodukció,
mágikus gondolkodás, nyilvánosság, reprezentatív és népi nyilvánosság, polgári nyilvánosság, cenzúra, a tömegkommunikáKulcsfogalmak / fogalmak
ció nyilvánossága, hálózati kommunikáció, köz- és magánszféra. Multitasking, anonimitás, e-demokrácia, virtuális személyiség, médiaerőszak, közösségi média, manipuláció.

Tematikai

A média kifejezőeszközei
1151
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Média-írástudás – mozgóképi szöveg – szö15
vegértés
A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező, formaképző alapeszközeinek felismerése és megnevezése. Egyszerűbb mozElőzetes tudás góképi szövegek értelmezése során az ábrázolás megismert eszközeinek alkalmazása (cselekmény és történet megkülönböztetése, szemszög, nézőpont, képkivágás, kameramozgás jelentése az adott szövegben, a montázsfunkciók felismerése).
Egyszerűbb médiaszövegek létrehozása, az ehhez szükséges eszközök alapszintű
használata, képek szkennelése, digitális fotózás, a DV-kamera használata, a hang
digitalizálása.
Az előzőkben tanult formanyelvi, ábrázolási alapismeretek kreatív alkalmazási
Tantárgyi
képességének fejlesztése – szövegalkotás egyénileg és projektmunkában.
fejlesztési
A médiaszövegek elkészítése során adódó egyes szerepkörökben történő munkacélok
végzés alapjainak célszerű elsajátítása például a tervezés, a látványszervezés, a
kamerahasználat, a szerkesztőprogramok használata során.
A csoportmunkához szükséges együttműködési képesség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A médiaszövegek.
Elsősorban a mozgóképes valaRajz, alkotás:
mint az írott sajtóban és az online Vizuális közlés szöveggel és
kommunikációban alkalmazott
képpel. Összetett vizuális kommeghatározó szövegtípusok –
munikációt szolgáló megjelenés
formaalkotó eszközeire vonatko- tervezése.
zó alapismeretek áttekintése, ismétlése, frissítése az életkornak
megfelelő konkrét szövegpéldák
alapján.
A mozgóképnyelv alapesz- A médiumok nyelvi apparátusára Rajz, alkotás:
közeinek (narráció; szerep- vonatkozó alapszintű tájékozott- A kiemelés alapeszközei (legfonjáték; látványszervezés,
ság megszerzése.
tosabb motívumok ismétlése;
montázs) tudatosítása.
Választható tematikájú, rövid, 3- közelkép; fény/szín, zenei hang5 perces videoetűdök megtervesúlyok, kameramozgások, váltazése (ötlet, szinopszis, helyszín
kozó beállítások tempója).
és szereplőkeresés-kiválasztás,
jelenetterv, story-board készítés,
technikai előkészítés, forgatás,
anyagok számítógépre vitele és
szerkesztése, kiírás) csoportos
projektmunkában.
A fotográfia történetének
Alapszintű ismeretek megszerzé- Természettudomány:
rövid át tekintése
se a fotográfia születésének köCamera obscura.
Digitális fotózás a gyakorrülményeiről és folyamatáról.
latban
Időrendi áttekintés a Camera
obscurától a digitális fotózásig.
Rajz, alkotás:
Képformátumok, tömörítés, jpg,
A színek világa, szerkezet a fesraw, fehéregyensúly stb.
tészetben.
Rávezetés a helyes képkivágásra,
kompozíció megformálására
(aranymetszés stb.)Alapszintű világítási ismeretek.
Képértékelés.
Sok fotózás (portré, csendélet,
egység / Fejlesztési cél
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A mozgó kép (film, videó)

Készítsünk filmet! – a forgatás és ami azt megelőzi.
Készítsünk filmet! – A vágás

Rádiózzunk!

Újságírói műfajok hangban
és képben

fotó képregény készítése).
A mozgókép születésének és fejlődésének történeti áttekintése
rögzítési technikák (film, videó,
analóg, digitális, stb.)
Ismerkedés a kamerával (képhang szinkronja, a fehéregyensúly szerepe, a megvilágítás fontossága, hol legyen a mikrofon,
stb.), plánok.
A fikciós és dokumentumfilmek
összehasonlítása.
Televíziók (közszolgálati, kereskedelmi, közösségi).
A forgatókönyv és a storyboard
szerepe a filmkészítésben.
Történetvezetés, dramaturgia
forgatási szituációk.
Szerepek a forgatáson (rendező,
operatőr, szereplő, mikrofonos
stb.).
Forog a film (a kidolgozott forgatókönyv alapján leforgatunk egy
rövid jelenetet). Ismerkedés a
non-lineáris szoftverrel és lehetőségeivel.
Vágás a gyakorlatban (az eredeti,
rögzített hang szerepe, az utószinkron lehetőségei, zajokzörejek, keverés, színek, feliratok).
A közszolgálati, kereskedelmi és
a közösségi rádiózás összehasonlítása.
Célközönség.
Ismerkedés a hangszerkesztő
szofverekkel.
Riportkészítési technikák.
Egy rövid hangjáték vagy szignál
készítése.
Választható, megadott témákban
előzetes kutatómunkára építve
fényképes vagy hangzó riport
készítése, megírása, tipográfia és
tördelés, képaláírás elkészítése
projektmunkában.
Napilapok, hetilapok, tematikus
magazinok, bulvár (összehasonlítás).
Bulvárcikk írása, fotós kiegészítéssel.
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Művészetismeret−kommunikáció:
Elbeszélő, nézőpont, történetmondás, cselekmény, helyszín,
szereplő, leírás, párbeszéd, jellemzés, jellem, hőstípus; helyzet,
akció, dikció, konfliktus, monológ, dialógus, prológus, epilógus,
késleltetés, jelenet; néhány alapvető emberi léthelyzet, motívum,
metafora, toposz, archetípus.
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Látásmód, koncepció, ábrázolási konvenció, kifejezőeszköz,
dokumentum, fikció, műfaj, eredetiség, ábrázolási konvenció.
Narráció, szerepjáték, látványszervezés, montázs.

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online kommunikáció szövegszervező alapeszközeinek felismerése és megnevezése. A fikció és a virtuális fogalmainak megkülönböztetése.
A mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való viszonyuk, az alkotói szándék, és a nézői elvárás karaktere szerint (dokumentumfilm
és játékfilm, műfaji és szerzői beszédmód).
Az ábrázolás megismert eszközeinek alkalmazása egyszerű mozgóképi szövegek értelmezése során (cselekmény és történet megkülönböztetése, szemszög,
nézőpont, képkivágat, kameramozgás jelentése az adott szövegben, montázsfunkciók felismerése).
A média alapfunkcióinak ismerete, valamely kor és társadalom nyilvánosságát
meghatározó tényezők megfogalmazása.
A kereskedelmi és közszolgálati médiaintézmények elsődleges céljainak és
eszközeinek felismerése a médiaipari versenyben.
A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása és illusztrálása, az
egyszerűbb reprezentációk különbözőségeinek indoklása.
Érvelés képessége a médiaszövegek (pl. reklám, hírműsor) valóságtartalmának
kérdésében.
Az internetes és mobilkommunikáció fontosabb sajátosságainak jellemzése, az
internethasználat biztonságának problémái.
A különböző médiumokból és médiumokról szóló ismeretek összegyűjtése,
azok rendszerezése, az önálló megfigyelés képessége.
Médiaszövegek (mozgókép, sajtóriport stb.) egyszerűbb, a korosztálynak megfelelő szintű megfogalmazása, a kifejezőeszközök tudatos alkalmazása. A saját
maga vagy másokkal közösen készített médiaszövegek önkritikus elemzése.

3.2.8.1.2 11. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Média a mindennapi életben
A médiaintézmények

Órakeret
18

Médiaszövegek fikciós illetve dokumentumjellege, sztereotípia, reprezentáció,
tematizáció, valóságábrázolás, hitelesség, hír.
A hitelesség igényével fellépő médiaszövegek megalkotottságának tudatosítása.
Azonos események eltérő médiareprezentációinak összevetése, eltérésük értelTantárgyi fejmezése.
lesztési célok
Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a médiaszövegekben, saját értékelő
viszony kialakítása ezekkel kapcsolatban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A médiaszöveg mint termék
A polgári nyilvánosság fogalmának
ismerete; a modern társadalmi nyilvánosság kialakulását elősegítő fontosabb tényezők szerepének kifejtése (pl. a technikai sokszorosítás, a
technikai képrögzítés képközvetítés,
a távközlés). A nyilvános szereplés
Előzetes tudás
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A médiaipar ellenőrzése

A médiaipar intézményei

Mediatizált információforrások
használata

A valóság sztereotip és torzított
megjelenítése a médiában

Kulcsfogalmak / fogalmak

során követendő és elvárható etikai
szempontok ismerete.
A médiaipar jogi és etikai szabályo- Történelem:
zásának (önellenőrzés) alapelvei (a
Polgári szabadságjogok;
válaszadás lehetősége, a magánélet
cenzúra; globalizáció; az
tiszteletben tartása, hátrányos megeurópai polgárok alapvekülönböztetés elkerülése).
tő jogai, állampolgári
A törvények betartását ellenőrző
jogok és kötelességek.
hazai intézmények megnevezése,
jellemző példák a hatóságok beavatkozására (pl. a reklámidő túllépéséért, fiatalkorúak számára káros
szövegek túl korai sugárzásáért).
Etika: az erkölcsi szabályok természete, párbeszéd, vita, kétely, értékkonfliktus;
egyén és közösség – a szabad véleménynyilvánítás joga; visszaélés a
szólásszabadsággal.
Közszolgálati és kereskedelmi, független, ill. alternatív médiaintézmények,
szakosított csatornák és bizonyos
témákra specializálódott
médiavállalkozások között különbségek bemutatása néhány jellemző
példával.
Az egyes médiumokban használatos Művészetismeret–
szövegtípusok (pl. újsághírek, ripor- kommunikáció:
tok és tanulmányok, rádióműsorok, Sajtóműfajok (hír,
filmek, televíziós
kommentár, tudósítás,
műsorok, weblapok, CD-ROM-ok,
riport); a szóbeli törtédigitális archívumok) mint informá- netmesélés (anekdota,
ciós források tudatos, szelektív és
adoma) szerkezete, értécélirányos használata.
kelő elemei.
A reprezentáció fogalmának ismere- Történelem:
te, a tapasztalati és a média-valóság Források hitelessége,
eltéréseinek felismerése, bemutatása forráselemzés, informá(elsősorban a nemi szerepek, a kiciógyűjtés és -rendezés.
sebbségek és az etnikumok, az eszmék, és politikai formációk) médiaszövegekben megtestesülő reprezentációjának a tekintetében.
Azoknak a fontosabb érveknek és
ellenérveknek az ismerete és alkalmazása, amelyekkel a média tömegbefolyásolási, közönségmanipulációs
hatását kívánják bizonyítani vagy
cáfolni.
Újságírói/intézményi etika, hitelesség, tartalomszabályozás,
1155
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médiatörvény, normaszegés. Reprezentáció, hírérték,
tabloidizáció, dokumentarizmus, valóságtelevízió, áldokumentumfilm.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Jellegzetes műsortípusok, médiaszövegek

Órakeret
18

Sajtóműfajok, célcsoport, közönség mint vevő és áru, médiafogyasztási szokások, médiafüggőség.
A médiaipar működésének megismerése, médiajelenségekről szóló elemzés
értelmezése, önálló kérdések és vélemény megfogalmazása a tárgyalt témával
Tantárgyi fejkapcsolatban.
lesztési célok
A kritikai gondolkodás fejlesztése.
Kiemelt műsortípusok elemző értékelése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Hírműsorok
A hír és a vélemény fogalmainak
Történelem:
ismerete és elkülönítése.
A forráselemzés techniA hírműsor-szerkesztés elemi norkái és szabályai.
máinak ismerete és érvényesülésük
kritikus megítélése.
A hírek verbális, képi, narratív és
szerkesztési eszközeinek felismerése és azok hatásának elemzése.
Az infotainment (a tájékoztató és
szórakoztató funkciót párhuzamosan
megvalósító műsortípus) jelenségének tudatosítása rövid, aktuális médiaszövegek narratív szerkezetének
(központi probléma és a felvezetés
lépései) és eszköztárának (mozgóképi formanyelv, kommentárok,
zene) leírásával.
Reklám
A reklám, mint alkalmazott művéMűvészetismeret–
szeti forma értelmezése.
kommunikáció:
A reklámok címzettjéTömegkommunikáció,
nek/célcsoportjának meghatározása. reklám; a befogadó szeA reklámok gyakoribb képi, verbárepe a jelentésteremtéslis, narratív megoldásainak a leírása ben, befogadói stratégiés jellemzése; néhány gyakori befo- ák.
lyásolási technika felismerése és
értékelése.
A reklám hatásmechanizmusának
elemzése változatos példák segítségével, kitalált termék reklámjának
tervezése és elkészítése különböző
médiumok (pl. újság, óriásplakát,
televízió, rádió) számára.
Klip
A klip reklámfunkciójának felismerése. A zenei anyag és látvány viszonyának meghatározása. A kliElőzetes tudás
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Folytatásos teleregény (szappanopera)
Showműsorok

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

pekben alkalmazott jellegzetes stílusjegyek (pl. szürrealizmus) felismerése és megnevezése.
A szériaelv megjelenési formáinak
ismerete és jellemzése. A teleregény
szerkezeti sajátosságainak ismerete
és bemutatása alkalmas példán.
A show környezetének, a showközönség és a show műsorvezetője
(showman) szerepének jellemzése;
valóság és show viszonyának megfigyelése és értelmezése.
Hírérték, tabloidizáció, dokumentarizmus, valóságtelevízió,
áldokumentumfilm, közönség: vevő és áru; műsoridő, műsorrend, sorozatelv, infotainment.

3.2.8.1.2.1.1 Mozgóképnyelv alapjai

Órakeret
18

Beállítás, vágás, alapfogalmak.
A technikai kép létrehozására szolgáló eszközök kezelői szintű ismerete és alkalmazása.
Előzetes tudás
A beállítás, a képkivágás fogalmának ismerete.
A technikai képrögzítés elvének ismerete, elemi szintű felvétel-készítési gyakorlat.
A mozgóképi elbeszélés elemzése, összevetése az irodalmi-drámai műfajokkal.
A kötelező filmeken keresztül cselekményváz - és történetírás
a történetformálás szerkezeti elemeinek megismerése.
Tantárgyi fej- A filmidő ábrázoló, teremtő erejének megfigyelése.
Videós gyakorlatok: a tér és idő szabadságának és kényszerítő erejének a kiprólesztési célok
bálása.
A montázs elemi funkciói: folyamatosságot és ritmus.
A montázs filmtörténeti vonatkozásai.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A képrögzítés és mozgásábrázo- A mozgókép előtti mozgásábrázoRajz, alkotás:
lás
lási és történetalkotási törekvések
Barlangrajzok, freskók
azonosítása a képzőművészetben
stb.
a barlangrajztól a képregényig.
A technikai kép kettős természe- A mozgókép kettős természetének
Természettudomány, biote
(reprodukció és ábrázolás) felisme- lógia:
rése a mozgóképi szövegformálásAz emberi szem felbontóban.
képessége.
A látvány mozgóképi megszerKép és valóság elhatárolása: a kerevezésének alapjai
tezés. A kamera és a kép tárgyának
viszonya (képkivágás, nézet, kameramozgás). A beállítás és a
képkivágat fogalmainak pontos
használata; a plánfajták felismerése
és alkalmazásuk értelmezése mozgóképi szövegek elemzésében. Az
1157

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – M ű vé s z e t ek t a n t ár gy c s o p or t

A szereplő, szerepjáték

Mozgóképi elbeszélés

Montázs

elbeszélő helyzete a mozgóképi
szövegben (a leíró és a szubjektív
kép).
A megvilágítás.
A kamera térbeli elhelyezésével és
optikai beállításával kapcsolatos
jelzések, illetve a kameramozgások
és a beállítás elemeinek elrendezésével kapcsolatos jellegzetességek
felismerése és magyarázata mozgóképi szöveg értelmezésében.
A szereplőválasztásnak (civil vagy
hivatásos) és a szereplő külső megjelenésének, mint metakommunikációs közlésneka leírása és értelmezése adott mozgóképi szövegek
értelmezésében. A viselkedés szóbeli, intonációs és további metakommunikációs eszközeinek felismerése és értelmezése.
A történetnek, mint változássorozatnak az értelmezése; a történet
időrendi és okozati láncolatának
összeállítása adott mozgóképi szöveg értelmezésében.
A történet legfőbb alkotóelemeinek
(expozíció, lezárás, fordulat és epizód) felismerése, elkülönítése adott
mozgóképi szövegek értelmezésében.
A történet, a cselekmény és az elbeszélés fogalmainak helyes használata és alkalmazása,
a mozgóképi szövegek értelmezésében.
A montázs szerepe a mozgóképi
szöveg megformálásában.
A montázsjelenség felismerése,
montázs és gondolkodás, illetve
montázs és ábrázolás kapcsolatának
(pl. a tér-idő felbontása és újraszervezése) ismerete és alkalmazása
adott montázsmegoldások leírásában és értelmezésében.
A montázs szerepe a jelentésalkotásban.
Jellegzetes montázstípusok. (lineáris-cselekményábrázoló, párhuzamos és asszociatív/expresszív montázs).
A belső montázs felismerése és a
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Művészetismeret–
kommunikáció:
A szereplők viszonyrendszere, a dialógusok értelmezése drámai és elbeszélő művekben.

Művészetismeret–
kommunikáció:
Az elbeszélő és drámai
művek szerkezeti felépítése, narrációs technikák.

Művészetismeret–
kommunikáció:
Az avantgárd képzőművészetben a montázs szerepe.
Szürrealizmus.
Természettudomány:
Az emberi gondolkodás
sajátosságai.
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

montázshatás értelmezése adott
montázsmegoldások elemzésében.
Reprodukció, ábrázolás, valóság, utalás. Kompozíció, képkivágás, plán, nézőpont, szemszög, szubjektív beállítás, leíró beállítás, társított beállítás, svenk, fahrt, vario. Narráció, szerepjáték,
látványszervezés, montázs.

Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek, Műfaj- és műismeret

Órakeret
18

Tömegkultúra, archetípusok (a mítoszokban és az irodalomban), a történetiség
és műfajiság megközelítési módjai (az irodalomban).
A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek felismerése, az ezeket szolTantárgyi fejgáló audiovizuális kifejezőeszközök azonosítása.
lesztési célok
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A médiaszövegek és a mozgóké- A médiaszövegek rendszerezésének Művészetismeret–
pi alkotások rendszerezése
néhány fontosabb módja, a rendsze- kommunikáció:
rezés szempontjainak ismerete.
Műfajok rendszere; arJellemző példák alkalmazása (médi- chetípus, stílusirányzaumok szerint: pl. sajtó, rádió, film,
tok története; nézőpont,
televízió stb.; a valóság ábrázolásá- elbeszélői pozíció; az
hoz való viszony szerint: dokumen- irodalom határterületei:
tum és fikció; az alkotói szándék és a szórakoztató irodalom
a nézői elvárás szerint: műfaji ill.
műfajai (krimi, kalandszerzői; a szöveg keletkezése és
regény, szerelmes restílusa szerint: pl. expresszionista,
gény stb.)
neorealista, új hullámos, stb.; műsortípus szerint: pl. reklám, hír,
show stb.)
Önállóan gyűjtött mozgóképi példák
bemutatása annak érzékeltetésére,
hogyan keverednek a műfaji jegyek
egyes posztmodern filmalkotásokban, illetve kortárs magyar filmekben.
A valóság ábrázolásához való
A valóságos és a valószerű fogalviszony
mának ismerete.
A fikcionális és a dokumentarista
ábrázolásmód felismerése, jellemzése.
A környezet, az atmoszféra és a
szereplők személyiségének, ill. kapcsolatrendszerének hitelessége,
mint elemzési szempont alkalmazása adott szövegek, elsősorban filmek
és tévéműsorok esetében.
A mozgóképi szövegek jelentése Jelentéstulajdonítás a legfontosabb
filmnyelvi kódok (narráció, montázs, látványszervezés, szerepjáték)
értelmezésével, adott mozgóképi
Előzetes tudás
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Egyszerű médiaszövegek megszerkesztése

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

szövegek esetében.
A szövegalkotási ismeretek és kéInformatika:
pesség bizonyítása (pl. néhány beál- Szövegszerkesztési islításból álló értelmes mozgóképi
meretek, fotoshop és
szekvencia megtervezésével és kivi- egyéb technikák alkaltelezésével, rövid interjú vagy rádi- mazása.
ós híranyag megtervezése és elkészítése a projektmunka során).
Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmodern, szerzői film, kézjegy, archetípus, sztár, hős, dokumentum
és fikció.

Saját és mások médiafogyasztási szokásainak elemző értékelése, toleráns közelítés mások szokásaihoz.
A kép közvetett kommunikációs formaként definiálása, a kép mágikus természetének jelentésének értő bemutatása.
A közszolgálati és kereskedelmi televíziós termékek megkülönböztetése, a közszolgálati média legfontosabb feladatainak (a nemzeti kultúra képviselete, oktatás, tárgyilagos hírközlés, kisebbségek megszólalási lehetősége) ismerete.
A mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjainak ismerete. Az ábrázolás megismert eszközeit a mozgóképi szövegek értelmezése során tudja alkalmazni is.
Tudjon különbséget tenni a művészfilm és a tömegkultúra jellemző alkotásai
között a témaválasztás, a formanyelv és a feldolgozási mód szempontjából.
Részt vesz riportok, videó etűdök, iskolai eseményekről készült képes beszámolók készítésében. Tisztában van a média befolyásolási technikáival, tudatosítja és alakítja saját befogadási szokásait.
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3.2.8.1.3 12. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Stílus- és műismeret

Órakeret
31

Hatás, közönség, befogadás.
Tömegfilm és szerzői film fogalma.
Stílus, stílusirányzatok, avantgárd.
A szerzői nézőpont, a szemléleti és műfaji keretek felismerése, az ezeket szolgáTantárgyi fejló audiovizuális kifejezőeszközök azonosítása.
lesztési célok
Filmtörténeti korszakok ismerete.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A mozgóképi szövegek rendA film születése, hőskora. A néma- Művészetismeret–
szerezése.
film jellemzői.
kommunikáció:
Korstílusok.
Szerzői film és tömegfilm. RendSzórakoztató irodalom és
szerezés az alkotói szándék és a
magaskultúra. Az irodalmi
nézői elvárás szerint: szerzői film,
kánon kérdései.
tömegfilm. A szerzői film néhány
stíluskorszaka. A szovjet
avantgarde, a német expresszionizmus, francia szürrealizmus. Az
olasz neorealizmus, európai új hullámok. Ezen (film) stílustörténeti
korszakból egy-két meghatározó
alkotó és mű alaposabb ismerete.
Szerzők és művek.
A film stílustörténeti korszakokba
nehezen sorolható „nagymesterei”
(pl. Bunuel, Bergman, Welles, Antonioni, Fellini, Godard, Jancsó,
Kuroszava, Tarkovszkij) közül egy
alkotó életművének alaposabb bemutatása a legfontosabb művek
alapján, a szerzőt jellemző témák,
stiláris eszközök segítségével.
Az új magyar film a hatvanasA magyar film fontosabb alkotói
Történelem:
hetvenes években.
(Jancsó, Fábry, Kovács, Makk,
A rendszerváltás és annak
A kortárs magyar film.
Huszárik, Gaál, Szabó) munkássá- hatásai a közéletben és a
gának általános jellemzése. A Buművészetekben.
dapesti Iskola bemutatása, egy-egy
fontosabb mű ismerete. A rendszerváltozást követően készült magyar filmek jellemzői, egy-két rendező és mű részletező ismertetése.
Kultúra és tömegkultúra, műfajfilm, műfajkeveredés, posztmoKulcsfogalmak / fogalmak
dern, szerzői film, kézjegy, archetípus, sztár, hős.
Előzetes tudás

Tematikai
egység /
Előzetes tu-

Órakeret
31
Kereskedelmi/közszolgálati/nonprofit média; közönség: vevő és áru; műsoridő,
A média a mindennapi életben
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műsorrend, sorozatelv, infotainment.
A média társadalmi szerepének magasabb szintű értelmezése, amely kiterjed a
Tantárgyi
médiaipar gazdasági funkcióinak alapismereteire is. A média életmódot, életfelfofejlesztési
gást befolyásoló szerepének tisztázása. A globalizáció és nemzettudat kérdései. Az
célok
új médiatechnológiák megjelenése és azok hatása a mindennapokra.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Társadalmi nyilvánosság
A társadalmi nyilvánosság átalakérdései.
kulása a tömegkommunikáció
hatására, a technikai képreprodukció, a másolat és a sokszorosítás jelentőségének kifejtése. A
nyilvános szereplés képessége, a
nyilvános szereplés során elvárható etikai szempontok alkalmazása (pl. interjúhelyzetben). Annak a feltételezésnek a bizonyítása aktuális médiapéldák segítségével, hogy a modern tömegtársadalmakban a média
tematizálja a közbeszédet. Etika:
az erkölcsi szabályok természete, párbeszéd, vita, kétely, értékkonfliktus; egyén és közösség –
a szabad véleménynyilvánítás
joga; visszaélés a szólásszabadsággal.
Tájékozódás a média viláAz egyes médiumokban fellelhe- Történelem:
gában és a források alkaltő szövegtípusoknak (újságok,
Források hitelessége, forráselemmazása.
rádióműsorok, filmek,
zés, információgyűjtés és televízióműsorok, weblapok, cd- rendezés.
romok, digitális archívumok)
mint információforrásoknak szelektív és célirányos használata,
alkalmazása.
A média és az életmód.
Annak bemutatása, hogy a médiumok – elsősorban a rádió és a
televízió műsorrendje – hogyan
hat a fogyasztó életmódjára. (pl.
nézői szokások, a műsorválasztás joga, médiaeszközök birtoklása, elhelyezése és használata).
A befogadást befolyásoló
Annak bemutatása, hogy a szöTörténelem:
tényezők.
vegen túl milyen tényezők hatGlobalizáció; az európai és Eurónak különösen a befogadásra:
pán kívüli világ hasonlóságai és
így a kulturális kompetencia
eltérései.
szerepe (a befogadó tudása, tapasztalata és ízlése); a közönség
kulturális és társadalmi környezetének, szociális, etnikai, gazdasági helyzetének, hatása illetve a befogadás környezetének
dás
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(életkorának és nemének pl.
újságolvasás, rádióhallgatás,
tévézés, szörfözés a weben) hatása az egyes médiaszövegek,
szövegtípusok elutasítására vagy
elfogadására. A médiaipar globalizálódásának jelei és következményei (pl. a nemzeti identitás veszélyeztetése) a médiaszövegek kódolásában és terjesztésében.
A sztár.
A sztár szerepének felismerése
és értelmezése a médiában és a
filmen, néhány film és médiasztár jellemzésén keresztül.
Intertextualitás.
Annak a jelenségnek a bemutaMűvészetismeret–kommunikáció:
Sorozatelv.
tása aktuális médiapéldák segít- Az intertextualitás fogalma, szeségével, hogy a médiaszövegek
repe a modern irodalomban.
rendszeresen utalnak más médiaszövegekre, olykor csak a megelőző vagy az utána következő
szövegek alapján értheti meg az
adott textust a befogadó. A sorozatelv értelmezése, hatása a szövegek megszerkesztésére.
Az új médiatechnológiák
A mediatizált közlésmód új jeInformatika:
hatása.
lenségeinek (interaktivitás, mul- Médiainformatika.
timédia, hálózati kommunikáció,
virtuális valóság) mint nemlineáris médium alkalmazása és
jellemzése, a befogadási folyamatra gyakorolt hatásuk bemutatása és értékelése.
A médiaszöveg mint terA tömegkommunikációs gyakor- Gazdasági ismeretek:
mék.
latra ható főbb gazdasági ténye- A piac fogalma, a különböző piazők bemutatása, az iparszerű,
cok jellemzése.
piacelvű működés bizonyítása
A marketing tevékenységeinek
(pl. maximális fogyasztásra
ismerete.
késztetés elve; a közönség kettős A marketing szemlélet lényegészerepe: a közönség mint vevő
nek megértése.
és mint áru; a műsoridő mint
A fogyasztói magatartást befolyátulajdon). Néhány jellemező adat soló tényezők feltérképezése.
értelmezése (pl. a hazai filmipar
és televíziós ipar nagyságrendje,
a közpénzek és a „reklámtorta”
mértéke). A rating (súlyozott
nézettség), a share (közönség
piaci részesedése) és a közönségprofil fogalmának ismerete.
Társadalmi nyilvánosság. A média befolyásolásának tényezői.
Kulcsfogalmak / fogalmak
Globalizáció és nemzeti identitás. Intertextualitás és hipertext.
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A piacelvű működés alapjai.

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

Az ábrázolás megismert eszközeinek a mozgóképi szövegek, az egyes filmstílusok és művek értelmezése során való alkalmazása.
A művészfilm és a tömegkultúra jellemző alkotásainak megkülönböztetése a
témaválasztás, a formanyelv és a feldolgozási mód szempontjából.
A filmtörténet nagy korszakainak ismerete egy-egy jellegzetes alkotáson keresztül, és a magyar filmtörténet néhány meghatározó alkotójának, filmjének
elemző bemutatása.
A média befolyásolási technikáinak, gazdasági szerepének tudatosítása. Mindezek alapján saját befogadási szokások kialakítása.
Az érettségi témakörök megismerése és a tudásanyag elsajátítása után a jelentkezők képesek a középszintű érettségi feladatainak megoldására.
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3.3 Történelem tantárgycsoport
3.3.1 Bevezető – 9-12. és a nyelvi előkészítő
évfolyam
A kerettanterv kiindulópontja a Közgazdasági Politechnikum történelemtanári munkacsoportja által kifejlesztett integrált történelem tantárgy, amely a történelem oktatásán túl a társadalomtudományok elemeinek – a középiskolai gyakorlatnál – erőteljesebb és komplexebb közvetítését
vállalja fel. A történelem tantárgy alternatív kerettanterve a Nemzeti Alaptanterv műveltségterületi
fejlesztési feladatainak, valamint a kulcskompetenciákra és kiemelt fejlesztési feladatokra vonatkozó célkitűzéseinek figyelembevételével készült.
A történelem tantárgy tanításának jellemzői iskolánkban, pedagógiai célok és feladatok:

A megszokottnál szélesebben értelmezzük a történelem tantárgy tananyag-tartalmát, oktatásának céljait. A kronologikus feldolgozású politikatörténet mellett nagy hangsúlyt helyezünk arra,
hogy diákjaink megismerjék különböző korok embereinek életkörülményeit, gondolkodásmódját,
dilemmáit, döntési helyzeteit, érzéseit. Ennek jegyében több időt szánunk az életmód- és mentalitástörténeti vonatkozások feldolgozására.
Az oktatásban az iskola és a tárgy sajátos profiljának megfelelően az előírtnál nagyobb súlyt
kap a gazdasági folyamatok, illetve a gazdaságtörténet tanulmányozása (minden diákunk – a korszerű általános műveltség részeként – tanul gazdasági ismereteket) továbbá a jelenelvűség és a jelenre való folyamatos reflexió szempontjának érvényesítése.
A Politechnikum alapelveivel és Pedagógiai programjával összhangban nem az elitképzést
tűztük ki célul. Arra törekszünk, hogy minden diákunk számára adottságainak, érdeklődésének,
igényeinek megfelelő képzést nyújtsunk. Tanulóink egymástól nagyon eltérő társadalmi és szociokulturális családi háttérrel rendelkeznek, ezt nagy értéknek tartjuk. A tananyag tartalmával, szemléletével, mennyiségével valamint a tanulásszervezés módszereivel is alkalmazkodunk ehhez a jellegzetességhez. Az iskolai tehetséggondozási programhoz kapcsolódva differenciált óratervezéssel és a
tanórákon kívüli programokkal (például tehetség-nap, tolerancia-nap, a történelem tantárgyhoz kapcsolódó pályázatok megvalósításában való részvétel) támogatjuk kiemelt érdeklődésű és képességű
diákjaink fejlődését. A különféle tanulási- és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása és integrációja az iskolaorvos, a fejlesztőpedagógus, az iskolapszichológus, valamint a családsegítő szociálpedagógus segítségével, a történelem munkacsoportban dolgozó tanárok szoros
együttműködésével, a tapasztalatok és legmegfelelőbb eljárások állandó megosztásával és megvitatásával valósul meg.
A követelmények teljesítéséhez szükséges tényanyag megtanítása mellett kiemelt feladatunknak tartjuk a kognitív és szociális kompetenciák fejlesztését. Azt valljuk, hogy a kompetenciafejlesztés több, mint a készségek és képességek fejlesztése. E fogalom alatt a hitelesen, eredményesen és hatékonyan alkalmazott tudást értjük. A kognitív kompetenciák köre igen széles, a történelem tanításában központi szerepe van például az értő olvasásnak, szövegalkotásnak, információkezelésnek, vitakészségnek, kritikai gondolkodásnak, digitális kompetenciáknak, problémamegoldásnak. De a közös munka során lehetőség nyílik a szociális kompetenciák fejlesztésére is. Szociális
kompetencián pedig minden olyan társas képességet, készséget értünk (például együttműködés,
konfliktuskezelés, szabálykövetés, empátia, tolerancia stb.) amelyek nélkül diákjaink nem tudnak
jól beilleszkedni szűkebb és tágabb környezetükbe, nem lehetnek sikeresek.
A történelem tantárgy tanulásának-tanításának szakaszai:
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A történelem tanterv szerkezete az öt évfolyamos és a hét évfolyamos képzésben a 10. évfolyam tanulmányait lezáró, ún. kisérettségi vizsgáig különböző.
A 11-12. évfolyamon tanuló diákjaink a kétszintű érettségi előírásokhoz igazodva választhatnak, hogy alap- vagy emelt szintű képzésben kívánnak részt venni, annak követelményeit teljesíteni.
Ennek értelmében alapcsoportokban (heti három, majd négy óra) vagy tagozaton (heti 5 majd 6 óra)
folytathatják tanulmányaikat. Az utolsó két tanévben a képzés tartalma az öt és a hét évfolyamos
modellben is egységes.
Óraszámok:
•
9. évfolyam: heti 3 óra
• 10. évfolyam: heti 3 óra
• 11. évfolyam (középszint/alapóra): heti 3 óra, 12. évfolyam (emelt szint/tagozat): heti 5
óra
• 12. évfolyam (középszint/alapóra): heti 4 óra, 13. évfolyam (emelt szint/tagozat): heti 6
óra
A történelem tantárgyhoz kapcsolódó mérési pontok
Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók további tanulmányaik tervezésekor, valamint az érettségi
vizsgák előtt visszajelzést kapjanak előmenetelükről, fejlődésükről, tárgyi tudásukról, valódi vizsgaszituációban próbálhassák meg magukat.
Első nagyobb vizsgalehetőség a 10. évfolyamon az addigi tanulmányaikat lezáró, készséget
és képességeket vizsgáló kisérettségi, ahol a diákok három választható tárgyból vizsgáznak, ezek
egyike lehet a történelem. A tanulóknak időben és térben távol eső történelmi színtereken kell tájékozódni, korszakonként eltérő típusú forrásokat kell tanulmányozni, eltérő fogalomkészletet kell
megérteni és alkalmazni, eltérő törvényszerűségeket kell felismerni és értelmezni. Nem csak a vizsgaszituáció szokatlan, hanem a tananyag nagysága és szerteágazó volta is, amely a tanulóktól fogalmi gondolkodást, az általánosítás és a konkrétumok együttes kezelését követeli meg. Az írásbeli
vizsga szöveg-, táblázat-, ábra- és térképelemzés mellett rövid esszéírásra ad módot. A feladatok
emlékeztetnek a nagy érettségi tartalmi és formai elemeire, de összeállításukkor természetesen szem
előtt tartjuk az életkori sajátosságokat és a 10. évfolyamig meghatározott képzési-fejlesztési követelményeket is. A szóbeli vizsgán a segítő kérdéseket, adatokat, forrásokat, képeket tartalmazó tétellap kihúzása és felkészülési idő után a külsős elnök vezette vizsgabizottság összefüggő, kerek feleletet vár a tanulóktól.
A 12. évfolyamon tavasszal – a próbaérettségik idején – más tantárgyak mellett történelemből is íratunk írásbeli dolgozatot. Ebben a középszintű írásbeli érettségik feladattípusaihoz hasonlóakkal találkoznak a diákok, és esszéírással kell megbirkózniuk. Törekszünk arra, hogy a tartalomban, a külsőségekben és a formákban is kövessük a nagy érettségit.
A történelem tantárgyhoz kapcsolódó iskolai események, programok
A tanulási folyamatba tudatosan építünk be olyan alkalmakat, amikor tanítványaink saját
élményeik mozgósításával, egyéni vagy csoportos tevékenységek által tanulnak. Erre a legjobb alkalmat a tanórán kívüli tanulási programok adják, amelyekre viszonylag gyakran és rendszeresen
kerül sor a Politechnikum életében: témahetek, tolerancia-napok, évkezdő kirándulások szakmai
programjai, a tananyaghoz kapcsolódó múzeumi kutatási feladatok.
A kilencedikesek „beavatása” a történelemtanulásba az évkezdő háromnapos kiránduláson kezdődik, a középkor jegyében. Az osztályfőnökök olyan kirándulást szerveznek az ország valamelyik
pontjára, ahol legalább egy napot egy középkori várban töltenek el. A gyerekek itt egyéni és kiscsoportos kutatómunkát végeznek kutatólapok, feladatlapok segítségével, amelyeket az osztályfőnökök, szaktanárok előzetesen készítenek el. Bizonyos feladatokat csak többek együttműködésével
lehet megoldani. Amennyiben van múzeum a várban, ennek az anyaga is beépül a feladatsorba. A
1166

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T ö r t é n el e m t an t ár gy c s o p or t

kiránduláson az iskolai kronologikus történelemtanulás megkezdése előtt a diákok benyomást szereznek a régi korok embereinek életéről, tárgyi és írott forrásokkal találkoznak, a történelem rokontudományaival ismerkednek.
A tizenegyedik évfolyam kirándulásán falukutatással foglalkoznak a diákok. Az ország különböző tájain szerzett ismereteiket, tapasztalataikat jól használhatják a későbbiekben az életmódés településtörténet tárgyalásakor, és a következő tanévben a közelmúlt és jelenismeret tanulmányozásakor. Ebben a feladathelyzetben tanítványaink gyakorlatot szerezhetnek számukra ismeretlen
emberekkel folytatott kommunikációban, adatgyűjtésben, munkaszervezésben, kulturált, szakszerű
internet használatban és még sok más területen, különféle problémák megoldásában. Az a célunk,
hogy a diákok minél mélyebben megismerjék annak a helynek múltját és jelenét, ahol megfordulnak. A kutatómunkát egy előre elkészített feladatlap alapján csoportosan végzik, de a szaktanárnak
beadandó beszámolót egyénileg kell elkészíteni.
Mindkét kirándulás után a diákok kutatómunkájuk eredményét prezentáció keretében mutatják be,
és erre szöveges, valamint osztályzattal történő értékelést kapnak.
Tanulásszervezési eljárások, módszertani jellemzők a történelemtanításban:
A tanítás–tanulás „klasszikus” módszerei:
Az ismert és gyakran alkalmazott módszerek: a tanári információközlés és frontális tanulás
különböző formái mellett gyakran kerül sor tanulói előadásokra, prezentációkra. A tananyaggal
kapcsolatos megbeszélések, beszélgetések lehetőséget adnak egy-egy jelenség, esemény, folyamat,
tapasztalat, probléma több szempontú feldolgozására, vélemények egymással való megosztására,
ütköztetésére, mások megértésére, a közös gondolkodásra. Az órákon gyakran élünk a szemléltetés
különböző formái adta lehetőségekkel, ezzel támaszkodunk a többszörös intelligencia a verbálistól
eltérő területeire.
Interaktív, résztvevő, tapasztalatokon, saját élményen alapuló módszerek:
A tanórákon gyakran teremtünk olyan helyzeteket, amelyekben lehetővé válik különböző
szituációk, szerepek megismerése, megélése, eljátszása, illetve az együttműködés kerül a középpontba. Ilyen módszertani elemek a kooperatív tanulás, a dráma- és szerepjáték, a csoportos vetélkedő vagy a vita (disputamódszer).
A tanulásszervezési eljárások között szerepet kap a projektmódszer (gyakran a tanóra keretei között
is). A diákok érdeklődése befolyásolja a téma pontos meghatározásától kezdve a munkamegosztást,
a folyamat egészét, a produktum létrehozását.
Egyes tananyagrészek feldolgozásakor rendszeresen együttműködünk más tantárgyakat tanító kollégáinkkal (informatika, művészetismeret–kommunikáció, dráma, alkotás, médiaismeret, földrajz,
természettudomány).
A tananyag feldolgozásának eszközei, kiadványai:
A történelmet a Politechnikumban a Nemzeti alaptantervhez és a kétszintű érettségi elvárásaihoz igazodva saját koncepció és helyi fejlesztésű tananyagok alapján oktatjuk. Az egyes jegyzetek egy-egy nagyobb tematikai egységet tartalmaznak. Minden jegyzetben a megtanulandó (jól tagolt, a lényeges információkat kiemelő) törzsanyag szövegét különböző típusú forrásszövegek és
feladattípusok (előzetes tudást mérő feladatok, „gondolkodj el”, házi feladat, egyéb feladatok) egészítik ki.
A tanulók saját Középiskolai történelem atlasza minden történelemóra nélkülözhetetlen eszköze. Használatát állandóan gyakoroltatjuk, megköveteljük.
Törekvésünk az is, hogy diákjaink hatékonyan kezeljék a tanulás minél több forrását, lehetőségét, például: iskolai könyvtár, nyomtatott sajtó, internetes hírportálok, kutatás az interneten, játékés dokumentum-filmek.
Gyakran használunk IKT eszközöket (interaktív tábla, számítógép, projektor, video lejátszó), tartunk számítógépes szaktantermi órákat is.
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Követelmények, értékelés:
A történelemtanítás követelményeit a Nemzeti alaptanterv, a kétszintű érettségi előírásai
valamint helyi tantervünk határozza meg.
A diákok akkor válhatnak képessé a saját tanulásuk iránti felelősségvállalásra, ha magában az értékelési folyamatban is partnerek lehetnek. Látniuk kell saját fejlődésüket, eredményeiket és problémáikat. Történelemből – az iskolai értékelési rendszer szellemében – a fejlesztő értékelés elveit és
gyakorlatát folytatjuk.
Az oktatás és értékelés kiemelt területei – az életkori sajátosságokkal összhangban – minden évfolyamon:
• A szövegértéssel, szövegalkotással (szóban és írásban) kapcsolatos feladatok
• A források, szakirodalom, tankönyvi szövegek, a tanulás különböző forrásainak és lehetőségeinek megismerése, használata
• Tényanyag ismeret, szaknyelv elsajátítása, összefüggések felismerése, alkalmazása
• A képi források, ábrák, rajzok, táblázatok használata és értékelése
• Tájékozódás térben
• Tájékozódás időben.
•
•

•

•
•

•

•

Összegzés – a történelem tantárgy alternatív kerettantervi céljai:
Az „Ember és Társadalom” műveltségterület komplex megközelítése.
A kronologikus egyetemes és magyar történelem "nagy" korszakainak bemutatásával tudatosítani az emberiség XXI. századig megtett útját, az egyén és a társadalom bonyolult viszonyrendszerét. Meghatározó szerep jut az individuum és a közösségek együttműködési
formáinak, egymásra utaltságának feltérképezésére.
Az eseménytörténeti tananyagtartalom bővítésére a tanterv nem törekszik. 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 kompetenciafejlesztés, melyet a tanterv kidolgozói szem előtt tartottak.
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. Egyegy fontosabb kategória így többször, de mindig életszerű társadalmi környezetbe helyezve,
dinamikusan jeleníthető meg.
A Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciáinak fejlesztése és a kiemelt fejlesztési feladatok
megvalósítása a történelem tantárgy oktatásában is cél.

A tantárgy keretében
a NAT kulcskompetenciák közül elsősorban: az anyanyelvi kommunikáció, a digitális kompetencia, a szociális és állampolgári kompetencia, a hatékony, önálló tanulás fejlesztése,
• a NAT fejlesztési területek – nevelési célok közül: a nemzeti öntudat, hazafias nevelés, az
állampolgárságra, demokráciára nevelés, az önismeret és társas kultúra fejlesztése, a gazdasági és pénzügyi nevelés, a tanulás tanítása területek
•
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•
•

az Ember és társadalom műveltségterület kiemelt fejlesztési feladatai közül az erkölcstan, a
hon- és népismeret, a társadalmi, állampolgári ismeretek
valósulnak meg.
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3.3.2

Történelem

3.3.2.1 9-10. évfolyam
3.3.2.1.1 9. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Az ősi társadalmak

Órakeret
11

Az 5-6. osztály történelem és állampolgári ismeretei az őskori ember világáról:
a természet és társadalom, a gazdaság és a környezeti állapot általános összefüggései; az életmódbeli különbségeket befolyásoló tényezők.
Az időszámítás.
Előzetes tudás
Ószövetségi történetek.
Térképhasználat.
Ismeretek a jelen társadalmáról pl. a család, a tanulás fogalma.
A történelem és a történettudomány fogalmának megvilágítása. Az emberiség
közös gyökereinek bemutatása, az ember és a természeti környezet összetartozásának felismertetése. A gondolkodás és a beszéd összefüggéseinek az elemzése, az eszközhasználat jelentőségének vizsgálata. Az alkalmazkodás és az
emberi együttműködés sokszínűségének és sokféleségének megismerése a Földet benépesítő csoportok esetében. Annak megértetése, hogy egyetlen emberi
faj létezik, mely az évezredek alatt a környezethez való alkalmazkodás hatására
rasszokra különült el. A zsákmányszerző életmódról a termelésre való forradalmi áttérés jelentőségének belátása. Az emberi együttélés és kooperáció szerTantárgyi fejvezett rendszerének, a társadalom kialakulásának, struktúráinak a vizsgálata, a
lesztési célok
szocializáció szerepe. Ismerkedés a történelmi múltat feldolgozó kutató (történész, régész, paleontológus, antropológus, etnográfus, kulturális antropológus,
etológus stb.) munkájával, a kormeghatározás módszereivel. A történelmi források sokféleségének megismerése, egyben szűkösségük tudatosítása, változatos értelmezési lehetőségek feltárása. A halottkultusz és az ősi hiedelemvilág
elemeinek a vizsgálata. Az „állam” és a „társadalom” fogalmának körülhatárolása, biztos használata, az állam általános feladatainak, a hatalmi ágaknak az
ismerete, a jelen legfontosabb intézményeinek hozzájuk rendelése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A történelem fogalma. A törtéIsmeretszerzés, tanulás:
Alkotás:
nettudomány és segédtudomáPl. az ember származásáról s annak Ősi lakóhelyek megörönyai.
lépcsőfokairól szóló legfontosabb
kítése, rajz vagy makett“Összeköt és elválaszt.” Az emelképzelések, viták ismerete.
készítés.
berek és állatok: biológiai és tár- Pl. önálló szótárhasználat: az evolúsadalmi jellegzetességek.
ció, az anatómia, az intelligencia
Egyén és közösség.
szavak meghatározása.
Dráma:
A fogalmi gondolkodás, a gonPl. önálló adatgyűjtés az internetről Egy barlangfestmény
dolkodás szintjei, kommunikáció, az ismert haszonnövényekről, szárelőtt játszódó esemény
tanulás.
mazási helyükről.
megjelenítése.
Érdekek és értékek; az erkölcsi
Pl. a társadalmi csoportok, rétegek,
normák.
a szocializáció fogalma. Mai társadalmi rétegek önálló gyűjtése.
Földrajz:
A kezdetektől a gondolkodó em- a „régészeti kormeghatározás” mód- Térképismeret.
berig. Az ember származása, elő- szereinek alkalmazása a gyakorlat1170
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története, fontos lelőhelyek.
A Föld benépesedése, embertípusok, a rasszok elkülönülése.
Vadászok és gyűjtögetők. Eszközeink.
Az eszközkészítés korszakai
(paleolítikum, neolítikum)
Korai társadalmak. Életünk alapvető közössége: a család (régen
és ma) Munkamegosztás a családban. A horda, a nemzetség és
a törzs.
Az első élelemtermelők. Földművelés, állattenyésztés, kézművesség, kereskedelem. “Termékeny félhold”
Letelepült életforma, vagyoni
rétegződés. Letelepült népek és
nomádok együttélése napjainkig.
Az ősi hiedelemvilág kialakulása.
Vallás és mágia, temetkezési
szokások, idolok, falfestmények,
termékenység szobrok, totemizmus, megalitikus kultúrák.

ban – Pl. fotók kronologikus sorba
rakása, személyek korának meghatározása stb.
Pl. tell készítése - egy nap „leleteinek” egymásra rétegezése
Interaktív történelmi kvízjáték. –
internet - Titkos Tudás Tárháza.
Kritikai gondolkodás:
Pl. a zsákmányoló és a termelő
életmód összehasonlítása, természetre gyakorolt hatásának vizsgálata.
Pl. a régészeti módszerek nehézségeinek megismerése, régészeti dilemmák összevetése. A város (mint
társadalmi „sűrítmény”) kitüntetett
szerepe a történelemben – ok-oksági
kapcsolat feltárása, következtetések
levonása.
Pl. vita – hol jobb élni, a városban
vagy falun?
Kommunikáció:

Táblázatkészítés az emberré válás
állomásairól.
Az ember és az állat hasonlósága,
különbözősége, az emberi és állati
Régészeti kutatások módszerei.
társas viszony hasonló és eltérő vonásainak elemzése – érvek gyűjtése
A “termékeny félhold” ősi telepro és kontra.
pülései - Jerikó és Catal Hüyük - A család régen és ma.
halom, tell, tepe. A forrásfeldolAz idősek szerepe a régi társadalgozás alapjai.
makban és ma - a különbségek megfogalmazása, az okok keresése.
A civilizáció fogalma; az írás és a A búzanemesítés ábrájának értelmeváros megjelenése.
zése, elemzése.
A régészeti módszereket bemutató
A társadalmi egyenlőtlenségek
diagramok értelmezése.
kialakulása, rétegződés.
Az írás megjelenése, különböző
Az állam. Államformáló tényeírástípusok összevetése – ábra érzők. Az állam alapvető feladatai: telmezése.
törvényalkotás, igazgatás, bírásAz írásbeliség hatása a gondolkodás
kodás, a belső rend védelme,
fejlődésére. Ok és okozat felfedése.
honvédelem.
Tájékozódás térben és időben:
Filozófia:
Az írás s gondolkodás kölcsönha- Pl. „Az utolsó oldal alján” – a Földtása: fordulat a gondolkodásban.
történet „nagy könyve” és az embeA jelen hasonló méretű informá- riség történelme – arányok összeve1171

Informatika:
Az internet tudatos
használata.
Matematika:
Időegyenes. Ábrák az
emberré válás folyamatáról – adatok vizuális
ábrázolása.
Diagram, függvény, keresztmetszet ábra értelmezése a régészeti módszerek vizsgálatakor.
Tájékozódás a valóságos
viszonyokról térkép és
egyéb vázlatok alapján
(arányérzék fejlesztése).
Az ősi ember lakóhelyei
– modellezés.
Családfakészítés – gráffal kapcsolatos alapfogalmak.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
Az írás megjelenése.
Művészetismeret–
kommunikáció:
Bibliai történetek. Mágikus szertartások és a
művészetek kialakulásának kapcsolata.
Természettudomány:
A Homo sapiens. Az
állati és az emberi kooperáció.
Természeti erőforrások
kizsákmányolása régen
és ma.
Művészettörténet, alkotás:
Barlangfestmények,
termékenység-szobrok,
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ciós forradalma
Etika:
Egyéni érdek –csoport-tudat,
kooperáció.
A régész, a restaurátor felelőssége.
Múzeumlátogató és a lelet.
Az emberi közösség viszonya a
halottaihoz.
(A kanadai jégember kiállítása.)

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

tése.
megalitok.
Pl. „A főemlősök fejlődéstörténete” Magyarországi őskori
című ábráról a jégkorszakok időleletek.
pontjának leolvasása. A megadott
évmilliótörtek átváltása évekre, s az
egyes szakaszok időszámításunk
Művészetismeret–
szerinti felsorolása
kommunikáció:
A relatív kormeghatározás módsze- Az őskori, az ókori kelereinek elsajátítása.
ti és a prekolumbián
A térképjelek biztonságos használa- művészet
ta. Pl. a legfontosabb nemzetközi és
hazai őskori lelőhelyek ismerete,
topográfiai helyének megtalálása.
Fogalmak: Őskor, ősember, Homo sapiens, őskőkor, újkőkor,
bronzkor, vaskor, régészet, eszközhasználat, eszközkészítés,
munkamegosztás, zsákmányoló életmód, gyűjtögetés, vadászat,
halászat, földművelés, állattenyésztés, termelés, kézművesség,
csere, nemzetség, mágia, varázslat.
Személyek: –
Topográfia adatok: „Termékeny félhold”.
Kronológia: Kr.e. 8000 körül.

Az ókori keleti társadalmak

Órakeret
16

Az eszközkészítés korszakai, az eszközök fejlődése.
A zsákmányszerzést felváltó élelmiszertermelés megindulása, a mezőgazdasági
ágak (földművelés, állattenyésztés) kifejlődése, s a társadalmi munkamegosztás
megjelenése.
Mesterségek specializálódása, kereskedelmi kapcsolatok beindulása.
Ősi települések.
A társadalmi egyenlőtlenségek kialakulása, vezetők és vezettek világa.
A civilizáció fogalma, tartalma, az írásbeliség és a város megjelenése. Államformáló tényezők, hatalmi ágak, állami intézményrendszer.
Ősi hiedelemvilág, a vallás kialakulása.
A civilizáció fogalmának legfontosabb elemeit, összetevőit a vizsgálva annak
érzékeltetése, hogy a termelés irányítása, a közigazgatás, az állam feladatai
mennyiben általános jellegűek és mennyiben korhoz kötöttek. A természeti
adottságok meghatározó szerepének a felismerése a történelem legelső államainak kialakulásában. Hasonlóságok és különbségek feltárása a folyóvölgyi civilizációk között. Birodalom kialakulásához szükséges feltételek felismerése, a
birodalom sajátosságai. Az emberi együttműködés és a kapcsolatok változásának a nyomon követése. Az írásbeliség döntő jelentőségének hangsúlyozása, a
kialakulásához vezető gyakorlati okok feltárása. Az írásrendszerek egyszerűsödése és a növekvő gyakorlati felhasználás közötti közvetlen kapcsolat felismerése. A törvényes szabályozás hatásának elemzése a társadalomra. A szokásjog
és az írott jog sajátosságainak, különbségének, az erkölcsi norma és a jog viszonyának a megértése. Az írott források kezelésének módszerei, a forráskritika beépítése a múlt emlékeinek értelmezésébe. A korabeli törvénykezés összehasonlítása a jelen joggyakorlatával, jelenismeret. A mai indiai és kínai civili1172
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záció ókori gyökereinek a bemutatása. A kasztrendszer összevetése az ókori
kelet megismert hierarchikus társadalmaival, és mai szemmel történő értelmezése. A „világvallás” fogalmának értelmezése, az ún. nyugati és keleti vallások
eltéréseinek, a keleti vallások és a filozófia kapcsolatának a bemutatása. A
vallás humanizáló erejének, az emberi együttműködésre gyakorolt erősítő hatásának a felismertetése. A tanulmányozott vallások jelenkori megjelenésének
vizsgálata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Sumer – palota és templom; gaz- Ismeretszerzés, tanulás:
Alkotás:
daság és társadalom, mindennap- a forráselemzés módszerei, forrásPapiruszfestés hierogliok, az írás kialakulása,
kritika alkalmazása fákkal, papiruszhajó
mezopotám istenek.
Pl. Hammurápi törvényeinek feldol- készítése, egyiptomi
A babiloni birodalom – birodagozása csoportmunkában előre
szobor – agyagozás.
lomépítés, az írás változása, memegadott szempontok alapján felzopotámiai tudományok.
adatlappal.
Hammurápi törvénykönyve –
összehasonlító elemzés - Pl. HamDráma:
forráselemzés. A forráselemzés
murápi törvényei és egy mai törA Halottak Könyvének,
alapjai, forráskritika.
vényrészlet (Köznevelési törvény)
Ozirisz mítoszának megönálló és csoportos elemzése feljelenítése.
Törvénykezés régen és most –
adatlappal.
egy jelenkori törvényszöveg
Pl. A Szépművészeti Múzeum ál(köznevelési törvény) elemzése – landó egyiptomi gyűjteménye - önInformatika:
a gyermek jogai és kötelességei.
álló feldolgozás kutatólap alapján.
Az internet tudatos
Önálló adatgyűjtés – Pl.
használata.
A “Nílus ajándéka” – az EgyipTutenhamon fáraó sírjának feltárátom földrajzi adottságai. Alsó-és sáról
Felső-Egyiptom egyesítése, az
Pl. a vályogtégla készítésének kiFöldrajz:
egyiptomi birodalom nagy kornyomozása.
A folyamvölgyi társaszakai.
Interaktív történelmi kvízjáték. –
dalmak földrajzi adottAz egyiptomi állam szervezete,
Titkos Tudás Tárháza.
ságai.
működése, az egyiptomi társadalom és gazdaság, a mindennapok Kritikai gondolkodás:
története.
Érvelés csoportban - Pl. az adósrab- Matematika:
Az egyiptomi írás változatai,
szolgaság kérdéséről, az eladósodás Rejtvényfejtés – rosette-i
megfejtésének története.
mai eseteiről.
kő, geometria – egyipTitokzatos istenek – többistenhit, A társak kiselőadásának önálló érté- tomi tudományok.
a legfontosabb istenek, a ”Halot- kelése közösen kialakított szemtak Könyve”, halottkultusz, szer- pontok alapján.
tartások, balzsamozás. Ehnaton
Az indiai szent tehenek helyzetének Mozgóképkultúra és
reformja.
és India élelmezési problémájának
médiaismeret:
sokoldalú körbejárása.
Egyiptomi falfestészet =
Az Indus-völgy városai – India
A buddhizmus különböző irányzata- ősi képregény, az írás
földrajzi adottságai.
inak összehasonlító elemzése. (indi- megjelenése.
Mohendzso Daro, Harappa – inai, kínai, tibeti, zen)
doeurópai árja hódítás.
Kasztok társadalma – az árja hó- Kommunikáció:
Művészetismeret–
dítás következményei, az indiai
Ábra szerkesztése az egyiptomi tár- kommunikáció:
társadalom, a Gangesz-völgyi
sadalom rétegeiről.
Az őskori, az ókori kelecivilizáció, rádzsák kora, a varna- Dramatizált előadás az egyiptomi
ti és a prekolumbián
rendszer.
vallásból: a Halottak Könyvében
művészet.
Örökéletű istenek – India valláleírt jelenetről.
Gilgames-eposz, Ehnasai..
Képregény készítése Ozirisz törtéton: Naphimnusz.
1173
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A Mennyei Birodalom – Kína
földrajzi adottságai, gazdasága,
történelme, dinasztiák, Kína vallásai.
Vidéki álom – a Dalok könyve –
kínai hétköznapok.
Etika: a jog és kötelesség fogalmának tisztázása, összevetése a
babiloni jogalkotás kapcsán. A
személyi szabadság kérdése, az
adósrabszolgaság megítélése. A
kasztrendszer mai szemmel.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

netéről.
Önálló adatgyűjtés alapján az egyiptomi művészet egy ágának, a balzsamozásnak, a korabeli divatnak,
az egyiptomi tudományoknak vagy
a piramisépítésnek a bemutatása.
Hieroglifák – rejtvények.
A Tao te king verseinek értelmezése, hasonló versek írása.
Érvelés: pl. miért mosolyog Buddha?

Versírás Lao-ce után.
Természettudomány:
Az egyiptomi tudományok pl. orvostudomány
fejlődése. Kínai orvoslás.
Művészettörténet:
Egyiptomi, indiai, kínai
művészetek.

Tájékozódás térben és időben:
Ismerkedés az Atlasz szerkezetével,
a térképjelek, információk leolvasása, gyakorlása;
A folyamvölgyi társadalmak topográfiai helyei;
Az egyiptológia története
Az egyidejűség felismerése (pl.
Narmer-paletta értelmezése – Mezopotámia. és Egyiptom kereskedelmi kapcsolatai).
Fogalmak: Ókor, öntözéses földművelés, fáraó, piramis, építészet, szobrászat, múmia, hieroglifa, állam, despotizmus,
többistenhit, politeizmus, mitológia, város, birodalom, ékírás,
Biblia, Ószövetség, egyistenhit, monoteizmus, brahmanizmus,
buddhizmus.
Személyek: Kheopsz, Hammurápi, Ádám, Éva, Noé, Mózes,
Dávid, Salamon, I. Dareiosz, Xerxész, Buddha, Konfuciusz.
Topográfiai adatok: Egyiptom, Nílus, Sumer, Mezopotámia,
Babilon, Tigris, Eufrátesz, Fönícia, Asszíria, Palesztina, Júdea,
Izrael, Jeruzsálem, Perzsia, India, Kína.
Kronológia: Kr.e. 3000 körül, Kr.e. XVIII. sz., Kr.e. X. sz.,
Kr.e. 525.

Az ókori görögök

Órakeret
19

A görög világ földrajzi adottságai.
A földrajzi tényezők hatása az életmódra.
Az eszközhasználat fejlődésének társadalmi hatásai.
Az állam ismérve és funkciói.
A birodalomépítés ókori szabályai.
Társadalmi rétegződés, a rabszolgaság, adósrabszolgaság fogalma. Társadalmi
munkamegosztás: fölművesek, kézművesek, kereskedők.
A család szerepe.
A város kitüntetett történelmi szerepe.
Az írás jelentősége a társadalomban.
Politeizmus, mitológia.
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Olimpia.
A földrajzi adottságok és a görög polisz megszületése közötti összefüggések
meglátása. Az alulról szerveződő autonóm kisközösségek és a felülről összetartott birodalmak közötti különbségek felismerése. A zsarnokság fölismerése,
természetének megismerése, a zsarnokság és pozitív gazdasági, társadalmi intézkedéseinek árnyalt megítélése. A demokrácia mibenlétének megértése, a
hatalmi ágak szétválasztásának fontossága, az esélyegyenlőség fogalmának és
korlátainak megismerése, az ókori és a mai demokráciák elemzésének és öszszehasonlításának a képessége. Az önkormányzat fogalmának és jelenőségének
a tisztázása. A piacgazdaság fogalmának a tisztázása, a pénz alapvető funkcióinak, a külkereskedelem alaptörvényeinek, az export-import fogalmának az isTantárgyi fejmerete. A görög „harmóniának”, a görög művészet erejének, emberközpontúlesztési célok
ságának az érzékelése. A görög építészet és formatervezés természettel való
összhangjának, együttélési szándékának az észrevétele. A kelet-nyugat egymásra hatása fontosságának megértése, az emberi civilizáció megtermékenyítő hatásának észlelése a hellenizmusban. A várostervezés tudatosságának megértése
Nagy Sándor birodalmának vizsgálatakor. Kiemelkedő történelmi személyek
szerepének megítélése, kritikai vizsgálatuk. A történetírás jelentőségének bemutatása. Találkozás az emberi lét nagy kérdéseivel a görög filozófiában. A
görög – zsidó - keresztény európai kultúrkör hellén gyökereinek a felismertetése a tudományban, a művészetekben, a politikai - és közgondolkodásban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Előidők:
Ismeretszerzés, tanulás:
Alkotás:
A mínoszi Kréta. Műkénei kor. A Spárta – forráselemzés, drámajáték, Maszkkészítés, agyagodór vándorlás.
- geruszia választás.
zás, kerámia, ékszerkéA maratoni csata ábrájának elemzé- szítés stb.
A görög polisz kialakulása, telese. A spártai és az athéni államszerpülés típus, államforma.
vezetet bemutató ábra összehasonlíA görög gyarmatosítás.
tó elemzése, illetve szöveg alapján
Dráma:
az ábra hiányzó elemeinek az önálló A mitológia jellegzetes
Pánhellén szerveződések: kultukiegészítése.
történetei köré szervezett
szok, ünnepek, versenyek –
Önálló adatgyűjtés, ismeretszerzés
szerepjáték.
olimpiák, jósdák.
kiselőadások elkészítéséhez, prezen- Spártai geruszia-tag váA görög vallás (isten és ember a
táció készítése; pl. a mai és az ókori lasztása.
görög világban) emberarcú görög olimpiai sportágak bemutatása, a
Az athéni demokrácia –
istenek.
görög művészet és tudomány téma- szerepjáték.
körben stb.
Görög színház.
A polisz alaprajza, úthálózata,
higiéniai helyzete. Az agóra sze- Kritikai gondolkodás:
repe, jellegzetes középületek. A
Csoportos vita az egyén és közösség Földrajz:
görög lakóház.
konfliktusáról a spártai társadalom- Görög földrajzi adottsában.
gok. Sztrabón.
Spárta.
Egymásnak ellentmondó források
Földrajzi adottságok, gazdaság.
összevetése Periklész koráról.
Társadalmi rétegek. A spártai
Themisztoklész cselvetésének miInformatika:
állam szervezete.
nősítése.
Az internet tudatos
A spártai életforma; egyén és
A háború megítélése, honvédő háhasználata.
közösség konfliktusa. Szemelvé- ború – támadó háború fogalma.
nyek.
Vita a történelmi személyiség szerepéről, történelemre gyakorolt haMatematika:
A görög-perzsa háborúk (forrástásának a megítéléséről.
Thalész, Püthagorasz,
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elemzés).
Athén földrajzi adottságai. Az
athéni társadalom rétegei. Az
athéni demokrácia kialakulása, a
demokrácia intézményei, a demokrácia működése, korlátai.
Egyén és közösség, a polisz-tudat
kialakulása.
A klasszikus görög föld gazdasága. Mezőgazdaság, ipar, kereskedelem. Főbb exportcikkek. Rabszolgák.
Görög mindennapok (család, a
nők helyzete, a gyerekek szerepe
a családban, a nevelés, szórakozás, testkultúra, öltözködés, lakás).
Tudomány és művészet az ókori
Hellászban (matematika, építészet, szobrászat, vázafestészet).
Filozófia: Thalész, Püthagorasz,
Démokritosz, Szókratész, Platón,
Arisztotelész, materializmus,
idea, dialektika, logika,
szillogizmus, az egyén és közösség viszonya, a rabszolgaság hatása a munkához fűződő viszonyhoz.
Értékek, normák, erkölcs a polisztársadalomban.

Az ókori demokrácia korlátainak
megvitatása, összevetése a jelenkori
demokrácia felfogásunkkal.
Kommunikáció:
Beszámolók, prezentációk, viták,
tablók készítése.
Folyamatábrák értelmezése – pl. a
spártai államról, az athéni demokrácia működéséről.
Az athéni és a spártai társadalmat
ábrázoló diagram összehasonlító
elemzése.
Vita az olimpiai eszme ókori és mai
tartalmáról.
Érvelés – pl. ha ma sem volna tankötelezettség, miben lenne más a
világunk?
Interaktív történelmi kvízjáték –
Titkos Tudás Tárháza.
Tájékozódás térben és időben:
A görög gyarmatosításnak és következményeinek a nyomom követése
az Atlasz térképén.
Mi Hellészpontosz jelentősége? –
olvasd le a térképről!
A demokráciához vezető út kronologikus bemutatása.
A görög gazdaság jellemzői az atlaszban – információk a térképről.
Melyik mai mediterrán gyümölcsöt
nem ismerték az ókorban?
Nagy Sándor által alapított városok
összegyűjtése az atlaszból.

Eukleidész munkássága,
az Akropolisz makettjének elkészítése
Művészetismeret–
kommunikáció:
görög mitológia, görög
irodalom, líra, dráma,
eposzok, színház.
Művészetismeret,
görög témahét:
Öltözködés, étkezés,
demokráciajáték, olimpiai játék, kézművesség,
színjátszás, filozófia.
Természettudomány:
Az ókori görög tudományosság. Az atom fogalma.
Testkultúra:
Olimpiai játékok – művészetismeret témahét –
öttusa.
Rajz, művészettörténet:
Görög műalkotások
megismerése – építészet,
szobrászat, vázarajzok.

Etika: A türannisz árnyalt értékelése. Thermopülai hősei, Themisztoklész tevékenységének
megítélése.
A rabszolgaság kérdése,
Szókrátész döntése.
Nagy Sándor és a hellenizmus;
kelet-nyugati kapcsolatok.
A hellenisztikus nagyváros újdonságai, tudatos tervezés (infrastruktúra, komfortosság, kikötők,
világítótorony, utcabútorok stb.).
Kulcsfogalmak / fogalmak

Fogalmak: Városállam, polisz, gyarmatosítás, árutermelés,
piac, kereskedelem, politika, államforma, államszervezet, pol1176
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gárjog, népgyűlés, démosz, arisztokrácia, türannisz, demokrácia, eklészia, esküdtbíróság, sztratégosz, cserépszavazás, Akropolisz, mítosz, kultúra, színház, filozófia, hellenizmus.
Személyek: Zeusz, Pallasz Athéné, Szolón, Peiszisztratosz,
Kleiszthenész, I. Dareiosz, Xerxész, Miltiádész, Leonidasz,
Themisztoklész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor.
Topográfiai adatok: Balkán-félsziget, Olümposz, Olümpia,
Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Thermopülaiszoros, Szalamisz, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria.
Évszámok: Kr.e. XIII. sz., Kr.e. 776, Kr.e. 594, Kr.e. 508,
Kr.e. 490, Kr.e. 480, Kr.e. 431-404, Kr.e. 336-323.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Az ókori Róma
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A földrajzi tényezők hatása az életmódra.
Az eszközhasználat fejlődésének társadalmi hatásai.
Az állam ismérve és funkciói.
A birodalomépítés ókori szabályai.
Társadalmi rétegződés, szabadok és rabszolgák.
A görög civilizáció és a hellenizmus.
A ókori keleti és a hellenisztikus város sajátosságai.
Középületek és infrastruktúra fogalma, mibenléte.
Hadsereg és közigazgatás.
Gazdasági ágak, kereskedelem, piac.
A római terjeszkedés okainak megértése. Róma – a város, Róma – a birodalom.
Váljon érzékelhetővé Róma és a provinciák kapcsolatának minden előnyös és
hátrányos oldala. Az infrastruktúra jelentőségének szerepét egyértelműen kimutathatóvá tenni a gazdasági fejlődésben. Legyen világos, hogy mely gazdasági,
politikai, infrastrukturális eszközök biztosíthatják egy birodalom egyben tartását. A hódítás pozitív és negatív következményeinek árnyalt elemzése. A nagyhatalmi lét történelemben betöltött szerepének a megvilágítása. Ismerkedés
politikai érdekcsoportok működésével, eszközeik változatosságával. A rabszolgaság gazdasági vonzatának, a hódításokból fakadó logikájának bemutatása
annak antihumánus és életellenes vonásai mellett. A zsidó nép történeteinek és
a az egyistenhit megszületése körülményeinek a megismerése, a térképen történő elhelyezése. Az egyistenhit fogalmának megértése, a világ teremtésének
biblia változatának, Ószövetségi történeteknek az ismerete. A kereszténység
gyökereinek a felfedeztetése, ugyanakkor megkülönböztetése a tovább élő zsidó vallástól. Jézus élettörténetének az ismerete. A kereszténység erkölcsi-etikai
tartalmának összevetése a már megismert többi vallás hasonló tartalmával. A
kereszténység az emberi emancipáció első lépcsőfokává válásának, gyors elterjedésének, világvallássá alakulásának a megokolása. A korai kereszténység
központjainak megismertetése, s annak tudása, hogy ezek ma mely ország területén vannak, lakói milyen vallásokat követnek. A keresztény egyház kialakulásának a folyamatával történő megismerkedés. A keresztény hagyomány milyen mai ünnepeket, szokásokat örökített ránk. A görög – római – zsidó – keresztény kultúrkör megszületésének a bemutatása. Az antik világ felbomlásához vezető legfontosabb okok feltárása. A külső és belső okok együttes hatásá-
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nak a felismerése. Az optimális méret, az actio radius fogalmánk tisztázása a
történelemben. A népvándorlásban résztvevő népek szervezetének, haditechnikájának, életformájának a megvilágítása, és annak megértése, hogy a „barbár”
életforma vad, kegyetlen pusztító hatása mögött mennyiben áll az útkeresés, a
létfenntartási kényszerűség, a demográfiai növekedés okozta. terjeszkedésnek a
logikája.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Róma alapítása – mítosz és való- Ismeretszerzés, tanulás:
Alkotás:
ság.
Az anyagi és szellemi kultúra válto- Mozaikkészítés.
zásainak nyomon követése.
Városállamból birodalom. A köztársasági Róma.
Nyelvünk latin gyökereinek felkuta- Dráma:
tása a könyvtár segítségével.
Róma alapítása – szerepA köztársaság válsága; reformkíjáték;
sérletek, polgárháború, császárBudapesti római kori emlékek meg- kocsiverseny.
kor.
tekintése – kutatólappal.
A Pax Romana (Rómában, Itáliában, a provinciákban).
A római légió.
A római gazdaság. A római világ
civilizációs alkotásai: a római
jog, a városi kultúra jellegzetes
kellékei, útépítés, posta, vízvezetékek, csatornák, fürdők.
Mindennapok, divat, lakás, szórakozás – kocsiversenyek, gladiátorok.
Pannónia – A római világ Magyarországi emlékei (helytörténet).
Római vallásosság. Értékek, értékrend a római világban (az élet
tisztelete, a természettel való
együttélés, agresszivitás és kegyetlenség, nyitottság és előítéletek) – vita.
Etika:
nagyhatalmak viszonya a kis népekhez, egyén és közösség viszonya Rómában: a sabin nők története,
kegyetlenség és mulatság.
A zsidó nép története, az Ószövetség szerkezete, tanításai, tör-

Prezentáció készítése önállóan a
római hadseregről, szervezeti felépítés, fegyverzet, ostromgépek, életmód.

Földrajz:
Ásványkincsek a birodalom területén.

Római államférfiak portréjának
megrajzolása önálló gyűjtőmunkával.

Informatika:
Az internet tudatos
használata.

Interaktív történelmi kvízjáték –
Titkos Tudás Tárháza.
Kritikai gondolkodás:
Egyedi és általános vonások felismerése Róma történelmének vizsgálata során.

Matematika:
Tájékozódás a valóságos
viszonyokról térkép és
egyéb vázlatok alapján.

Művészetismeret–
kommunikáció:
Objektív és szubjektív elemek, elfo- Mondák, Vergilius, Hogultság és érdekeltség elkülönítése a ratius.
forrásokban (Augustus önéletrajza
Latin eredetű szavaink,
vs Tacitus).
szólások, szállóigék,
A politika megítélése – szövetségek, latin eredetű szavaink,
érdekek – triumvirátusok története.
szónoklástan.
A szórakozás római formáinak megítélése erkölcsi szempontból.
A görög és a római vallásosság ösz- Természettudomány:
szevetése.
Természetrombolás az
ókori Rómában.
Kommunikáció:
Róma alapításának hagyomány szerinti története szerepjátékos megele- Rajz, művészettörténet:
venítésben.
Római kori műemlékek
Vita a római hadsereg erényeiről és Magyarországon.
gyengeségeiről.
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ténetei. A Messiás-hit.
Jézus élete és tanításai.
Az Újszövetség.
A kereszténység államvallássá
válásának, valamint egyházzá
szerveződésének története.
A Római Birodalom válsága,
kettészakadása.
A népvándorlás, a nomád életforma, haditechnika (mai nomád
népek élete, kultúrája).
A Nyugatrómai Birodalom bukása.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Julius Caesar elleni merénylet –
szerepjáték.
A római életmód képi megörökítése
önálló munkával.
Vita Róma terjeszkedésének szükségességéről.
Vita a menekülő barbárok befogadásáról.
Tájékozódás térben és időben:
Események időrendbe állítása.
Városállamból birodalom – értelmezés a térkép segítségével.
Információgyűjtés az Atlasz segítségével a római gazdaság helyzetéről.
Pál apostol útjának nyomon követése a térképen. A kereszténység elterjedése.
A népvándorlások mozgásának
vizsgálata a térképen.
Fogalmak: Királyság, köztársaság, államforma, patrícius, plebejus, rabszolga, consul, senatus, dictator, néptribunus, provincia, senatori rend, lovagrend, polgárháború, gladiátor, triumvirátus, principátus, császár, polgárjog, limes, legio, colonus,
dominatus, amfiteátrum, gazdasági válság, barbár, népvándorlás, keresztény, evangélium, Újszövetség, megváltó, zsinagóga,
diaszpóra, apostol, vallás, egyház, püspök, zsinat, vallásszabadság, vallásüldözés.
Személyek: Romulus, Hannibál, Cornelius Scipio, a Gracchus
testvérek, Marius, Sulla, Spartacus, Pompeius, Julius Caesar,
Antonius, Augustus, Traianus, Hadrianus, Diocletianus, Názáreti Jézus, Mária, József, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila, Tacitus.
Topográfia: Appennini-félsziget, Itália, Róma, Karthago, Cannae, Szicilia, Zama, Római Birodalom, Actium, Pannónia,
Aquincum, Sopiane, Savaria, Jeruzsálem, Betlehem, Konstantinápoly.
Évszámok: Kr.e. 753, Kr.e. 510, Kr.e. 367, Kr.e. 264-241,
Kr.e. 218-201, Kr.e. 168, Kr.e. 48, Kr.e. 31, Kr.u. 313, 395,
476.

A kora középkor
Gazdaság, kereskedelem a Római Birodalomban.
A gazdaság, a társadalom és a politika kölcsönhatásai.
A római civilizáció nyomai Európában.
A Római Birodalom kettészakadása, majd felbomlása.
A népvándorlás.
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A keresztény vallás kialakulása és elterjedése.
A kereszténység korai központjai.
A világvallás fogalma, az ún. nyugati és keleti vallások különbözőségei.
A hellenisztikus kultúra.
Az írásbeliség kialakulásának és elterjedésének társadalmi jelentősége.
A középkori ember szemléletének, világlátásának, gondolkodási módszereinek
a megértése. Az iszlám gyökereinek és összetevőinek a felvázolása, gyors terjedése hátterének az érzékeltetése, az arab birodalom létrejöttében játszott dinamikus szerepének a megmutatása, az arab tudomány és kultúra antik gyökereinek a feltárása, az arab civilizáció antik kultúrát közvetítő, civilizációformáló szerepének tudatosítása. Tanítások, irányzatok és szélsőségek közti különbségtétel megvilágítása. Európa bezárkózásához vezető okok és a következmények vizsgálata. Annak bemutatása, hogy a keresztény egyetemesség hogyan
teremt egységes európai arculatot. A kereszténység szerepének érzékeltetése az
európai anyagi és szellemi kultúra máig tartó fejlődésében. Az egyház állam- és
társadalomformáló szerepének felismerése. A termelés új szervezeti formáinak
a megjelenése. A közösség egyén számára biztonságot nyújtó kora középkori
szerepének bemutatása. Az önellátó gazdálkodás fogalmának a megértése, a
Tantárgyi fejgazdasági teljesítőképesség hanyatlása okainak megfejtése, ennek a településlesztési célok
szerkezetre, az árucsere kapcsolatokra, az életminőségre kiható következményeinek a beláttatása. A feudális struktúra korlátainak észrevétele az állami
feladatok ellátásában, illetve ebből következően a politikai polarizálódás szükségszerűségének a belátása. A kora középkorban többször átrendeződő államhatárok nyomon követése a térképen, e változások gazdasági-politikai hátterének a felismerése. Annak felismerhetővé tétele, hogy a kereszténység felvétele
egy sajátos európai modell kialakulásához vezetett, s legyen értelmezhető, hogy
mennyiben európai ez a modell. Az egyház humanizáló szerepének, szociális és
kulturális hatásának a megismerése. A világi papság és a szerzetesség intézményei. A kora középkori Európa építészetének funkcionális és esztétikai összetevői. Kora középkori mindennapok. A skandináv kirajzás oka, irányai, módosulása, hatása az európai történelemre.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A „középkor” mint korszakhatár. Ismeretszerzés és tanulás:
Alkotás:
A középkori ember világképe,
pl.: A hűbéreskü elemzése a
Iniciáléfestés,
oklevél
gondolkodásmódja, viszonya a
languedoci krónikából – a kétoldalú készítése,
üvegablaktérhez, az időhöz, önmagához, a
kötelezettségvállalás felismerése –
készítés, középkori öltöközösséghez, a természethez.
forráselemzés.
zék készítése (témahét).
Pl. Információk rendszerezése – A
középkori ételek készítéAz iszlám és az arab világ.
feudális gazdálkodás tanulmányozá- se (témahét).
Az iszlám alapvető elvárásai a
sa egy IX. sz-i királyi birtokra kihívők irányában (régen és most). adott szabályozás alapján –
A Korán. A vallási és világi hata- Capitulare de villis – forráselemzés. Etika:
lom összefonódása.
Pl. Önálló adatgyűjtés az Értelmező A közösség és egyén
szótárból: a karaván, karavánszeráj, egymásra utaltsága a
A hódító iszlám.
beduin, zarándoklat, szolidaritás
középkorban és most –
szavakra.
vita.
Emberek közötti különbségek az Pl. Önálló prezentáció – a templom- A világvallások emberiszlámon belül, kapcsolatok. Az
építészet bemutatása.
képe és erkölcsi tanítása.
iszlám forradalmi szerepe (nyiPl. Élménybeszámoló készítése:
Tanítások és a szélsősétottság és tolerancia). Az iszlám
„Nagy Károly udvarában jártam”.
gek megkülönböztetése
törvénykezés régen és most. Ünaz iszlámban a jelen
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nep és hagyomány. A nők helyzete, házasság és a családi élet
színtere (régen és most).

Kritikai gondolkodás:
Pl. miért a törzsi-nemzetségi viszonyok között élő társadalmakban
jellemző a vérbosszú? – érvelés.
Az arab tudomány és művészet
Pl. vajon miért támogatja az egyház
jellegzetes ágazati, vonásai.
a rabszolgák felszabadítását?
Pl. miért lehetetlen pénzben gyűjteni
A Bizánci Birodalom (antik és
az adót az önellátó gazdálkodás vikeleti vonások).
szonyai között?
Pl. Egy jobbágy és egy mai földbérEurópa háttérbe szorul: bezárkó- lő jogainak és terheinek az összevezás, hanyatlás. Népvándorlások
tése, táblázatban ábrázolása.
és külső támadások.
Pl. A „robot” szó jelentésváltozásának elemzése.
Az új Európa. A frank állam.
Vita – a többnejűség szerepéről az
Nagy Károly birodalma. Karoling iszlámban.
reneszánsz.
Kommunikáció:
Kora középkori településszerkePl. Gyűjtse ki és rögzítse táblázatzet. Civitas és burgus.
ban a Capitulare de villis szövegeiből a királyi jövedelmeket, miután
A korai feudalizmus gazdasága.
csoportosította őket: termények,
A fogyasztás csökkenése. A váhúsféleségek, feldolgozott élelmirosok hanyatlása.
szerek, iparcikkek, nyersanyagok
stb. alapján.
A feudális gazdálkodás –
Pl. Ábraelemzés – a faluhatár semaCapitulare de villis – forrásfeltikus rajzának értelmezése.
dolgozás.
Pl. Játék - A rúna-írás tanulmányozása, alkalmazása, szöveg írása rúTávolsági kereskedelem – a köna-betűkkel.
zépkori zsidóság és a feudális
Pl. Egy szerzetes naplója – fogalállam kapcsolata.
mazás írása önálló kutatás alapján.
Pl. Rajzos vázlat készítése a norA feudális társadalom szerkezete. mann hódításokról.
Földesurak és jobbágyok.
Pl. Az ikonfestészet szabályainak
összegyűjtése, bemutatása egy váA keresztény Európa. Az egyház lasztott kép alapján.
szerepe a nyugati világban; a
szerzetesség intézménye. Az
Tájékozódás térben és időben:
egyház humanizáló és szociális
Pl. A Történelmi Atlasz és a Földfunkciója. Az egyház hatása az
rajzi Atlasz mai Európa térképének
anyagi és szellemi kultúra terüle- segítségével állapítsa meg, hogy
tén.
mely mai országokra terjed ki Nagy
Károly Birodalma!
Skandináv kirajzás: normannok,
Pl. Az események jelenségek topovikingek, varégok. A kalandozá- gráfiai helyének megmutatása a
sok két alapvető iránya.
térképen.
Pl. A skandináv expedíciók és köFilozófia:
vetkezményeik nyomon követése az
A filozófia és a vallás viszonya.
Atlasz térképein.
A filozófia és a teológia viszoPl. Gyereknek lenni régen és most.
nya.
Összehasonlító elemzés.
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eseményei kapcsán.
Földrajz:
A földrajzi atlasz összehasonlító használata.
Európa földrajzi adottságai.
Az arab világ területe,
éghajlat-módosító tényezők.
Informatika:
Könyv- és könyvtártörténet, az internet tudatos
használata.
Művészetismeret–
kommunikáció:
Könyvtárhasználat.
Matematika:
Gráffal kapcsolatos alapfogalmak – pl. uralkodók családfája, a hűbéri
rendszer ábrája.
Az arab matematika.
Történelmi és társadalmi
témák vizuális ábrázolása. – tábláztatok, diagramok.
Művészetismeret–
kommunikáció:
Középkori irodalom.
Természettudomány:
Az emberi test, járványok, higiénia.
Testkultúra:
Életmód, higiénia.
Rajz, művészettörténet:
Román és gótikus stílus,
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Tér, idő, okság.
Pl. A tanultak elhelyezése egy kiaz iszlám művészete.
Test és lélek.
emelt időponthoz képest. Mikor volt
A személyes szabadság korlátai.
a verduni szerződéshez képest?
A kora középkor tudományossáÉnek:
ga, a tudományos érvelés.
Középkori egyházi zene,
Az iszlám – fogalma, tanításai,
gregorián zene.
irányzatai.
Fogalmak: Középkor, iszlám, Korán, kalifa, ortodox egyház,
római katolikus egyház, pápa, szent, ereklye, eretnek, kolostor,
szerzetes, bencés rend, kódex, uradalom, robot, jobbágy, jobbágytelek, allódium, nyomásos gazdálkodás, hűbériség, hűbérúr, hűbéres, hűbérbirtok, grófság, vár, lovag.
Személyek: Klodvig, Kis Pippin, Karolingok, Nagy Károly,
Kulcsfogalmak / fogalmak
Mohamed, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I.
(Nagy) Ottó.
Topográfia: Poitiers, Aachen, Frank Birodalom, Arab Birodalom, Mekka, Cordoba, Bagdad, Bizánc, Konstantinápoly, Kijev, Egyházi (Pápai) Állam, Német-Római Császárság.
Kronológia: 622, 732, 800, 843, 962, 1054.

Tematikai egység / FejÓrakeret
Az érett középkor
lesztési cél
20
A középkori gondolkodás, világlátás természete. Az egyén viszonya a közösséghez, a hierarchikus világszemlélet.
A keresztény egyház jelentősége a feudalizmusban.
A feudális gazdaság és társadalom jellemzői.
Előzetes tudás Az iszlám, kialakulása és elterjedése. Iszlám államok. Az arab irodalom, tudomány és kultúra.
Róma és Bizánc.
A városi kultúra visszaszorulása a kora középkori Európában.
Nomád népek terjeszkedése, haditechnikája.
A sajátos európai modellt teremtő középkori fellendülés érzékeltetése. Modern
igazgatási formák megteremtése. Az 1000. év utáni gazdasági fejlődés és a
nyomában járó demográfiai növekedés. Az egységes jobbágyság kialakulásának
folyamata, a földesúri-jobbágy viszony elemzése, a jobbágyok legfontosabb
szolgáltatásainak a megismerése. Az anyagi érdekeltség és a gazdasági növekedés közötti összefüggések. Annak bebizonyítása, hogy a faluközösség gátat
szabott az egyéni kezdeményezéseknek és felemelkedésnek, ugyanakkor mindenki számára biztosította a megélhetés minimális esélyét. Az egyén korlátlan
lehetősége vagy az egyenlő életfeltételek szempontja közül melyik a fontosabb,
Tantárgyi fejilletve érvényesíthető-e egyszerre mind a kettő? A középkori telepes mozgalom,
lesztési célok
civilizációs szerepe, katonai-politikai hátterének bemutatása. A középkori városiasodás, a távolsági kereskedelem és a külső kapcsolatok szerepének hangsúlyozása, illetve a mezőgazdasági növekedés és a városok megerősödése közötti
összefüggés feltárása. A városok harca az önkormányzatért. A városi önkormányzat fogalmának értékelése, feudalizmus kori lehetőségeinek és korlátainak
feltárása. A középkori városi és a mai magyar önkormányzat fogalmának öszszehasonlítása. A céh fogalmának, szervezeti felépítésének az elsajátítása, külső és a belső versenyt korlátozó szerepének megítélése. A középkori város
alapvető struktúrájának megismerése. Válaszkeresés arra, hogy a római városok
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egyöntetűségéhez képest a középkori város miért sokféle és sokszínű, illetve
miért kicsik a középkori városok, miért hiányzik Európából a mai értelemben
vett nagyváros? A városi és a falusi életforma múltbéli és mai azonos és eltérő
vonásainak felsorolása. Az 1054-es egyházszakadás hátterének megismerése,
mai napig ható következményeinek a feltárása. Annak bebizonyítása, hogy a
latin nyelvű nyugati kereszténység az egységes európaiság megteremtődését
segítette. A középkori európai civilizáció fogalmának körvonalazása. A cluny
egyházreform lényegének, megismerése. A keresztes hadjáratok okainak, céljainak, sikereinek a feltárása. A keresztes hadjáratok, mint a későbbi nagy európai
expanzió előzményei, a megváltozott egyensúly tükrözői. A keresztes hadjáratok jelentősége, az anyagi és szellemi kultúrára gyakorolt hatása. A keresztes
hadjáratok révén megismert növények, technikai eljárások, ismeretek, szokások
felsorolása. A lovagi életforma megismerése. A középkori életmód megismerése. A nők megítélése Európában a középkor során. A kereszténység szerepe
ebben. A nők európai helyzetének összevetése az iszlám országok szokásaival,
a kínai és indiai állapotokkal. A lovagi szerelem modernségének észlelése, illetve annak felismerése, hogy a szerelem és a házasság intézménye nem kapcsolódik egybe. A koldulórendek jelentősége, Szent Ferenc életének megismerése,
szemlélete modern és középkori vonásainak a beazonosítása, a ferences mozgalom vallási és szociális jelentőségének az értékelése. Itáliát az érett feudalizmus
legfejlettebb régiójává tevő adottságok és lehetőségek bemutatása. A Hanza
kereskedelem útvonalának a vázolása, a kelet-nyugati árucsere-kapcsolatokban
betöltött szerepének az ismertetése. Az itáliai városok és a Hanza által lebonyolított kereskedelem eltérő arculatának (áruösszetétel, jövedelmezőség, vevőkör,
távolság, biztonság) megjelenítése. A világ eddigi leghatalmasabb hódításának a
megismerése, a Mongol Birodalom működésének a megértése, terjeszkedése
legfontosabb állomásainak időrendi elhelyezése, nyomon követése a térképen.
A kínai mongol uralom megértése. Marco Polo utazásainak, jelentős állomásainak bemutatása. Kína mongol uralom alatti civilizációjának, technikai újdonságainak, a külvilággal fenntartott kapcsolatainak az értékelése.
Kapcsolódási ponIsmeretek
Fejlesztési követelmények
tok
Az ezredforduló utáni
Ismeretszerzés és tanulás:
Alkotás:
változások: meteorológiai Forráselemzés – pl. Lucca illetve Beauvais
Ruhavarrás, ékszerhelyzet, a mezőgazdasági kiváltságlevelének elemzése feladatlap segítkészítés, középkori
technika fejlődése.
ségével.
ételek.
Pl. Raimond d’Agile krónikája Jeruzsálem
A változások következelfoglalásáról.
ményei:
Informatika:
A gazdaság fejlődése, az
Önálló kutatás, véleményalkotás: pl. a közép- Az internet tudatos
életszínvonal növekedése, kori étkezés jellemzői, régi receptek gyűjtése. használata.
demográfiai változások, a Mennyire egészséges mai szemmel a korabeli
hospes-mozgalom megje- főúri ill. a paraszti étrend?
lenése, a jogilag egységes Pl. ma milyen szervezetek képviselik a munMűvészetismeret–
jobbágyság kialakulása.
kavállalók érdekeit, ki látja el a céhszervezet
kommunikáció:
A kereskedelem bővülése. által elvégzett szociális feladatokat?
Középkori irodalom,
Pl. a lovagrendek bemutatása, célok, szerveegyetemek, hét szaA településszerkezet átzet, szabályzat, viselet.
bad művészet, a váalakulása: városfejlődés.
Számítás – pl. a párizsi takácsok céhszabályrosi léttel kapcsolatos
Városi koncentráció, alap- zatának információi alapján a segédek egy
szavaink német ererajz, jellemző utcaszerke- évben átlagosan napi hány órán át dolgoztak? dete.
zet, középületek, intézmé- Ismeret alkalmazása: pl. a keresztes hadjáratot
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nyek, lakóházak, építészeti stílusok.
A városi önkormányzat,
privilégiumok. Királyok
és városok. Földesurak és
városok. Püspökök és városok.
A városi társadalom. Városi élet. Céhek kialakulása.
Vallási, egyházi ellentétek, hatalmi harcok, hódítások. A pápaság és császárság küzdelme.
Keresztes hadjáratok. Latin államok. Lovagrendek.
Arabok és keresztesek. A
hadjáratok mérlege, gazdasági és kulturális jelentősége.

bemutató forrás elolvasása után egy ellentétes
nézőpontból megírt tudósítás elkészítése, majd
a kettő összevetése.
Oroszlánszívű Richárd korából ismert népszerű történet felkutatása, csoportos bemutatása.
Kritikai gondolkodás:
Pl. Mi a különbség a szabadság vagy a szabadságok birtoklása között? – vita.
Pl. Indoklás – lehetne-e ma árumegállító jogot
működtetni?
Pl. Érvelés - egyéni és közösségi érdek megjelenése a céhen belül, melyik az elsődleges,
miért?
Pl. Értékelés – a keresztes hadjáratok pozitív
és negatív következményeinek összevetése.
Pl. a középkori hospes-mozgalom és a mai
munkaerő-vándorlás összevetése. Érvényesüle a szabad munkaerő-áramlás ma Budapesten,
Magyarországon, Európában, a kontinensek
között?

Kommunikáció:
Pl. a mezőgazdasági termelés technikájának
változása – diagramértelmezés.
Közép- és Kelet-Európa
Pl. modern városprivilégium készítése a realitörténete a középkorban.
tások figyelembe vételével – fogalmazás.
Felzárkózás és lemaradás. Pl. egy céhszabályzat elkészítése, és cégérének megtervezése – fogalmazás, rajz
A középkori Európa gazPl. a párizsi takácsok céhszabályzatából kidasága.
gyűjteni a modern vállalkozások dokumentuA távolsági kereskedelem: maiba is bevehető előírásokat – rendszerezés,
a levantei kereskedelem és indoklással.
a Hanza. A posztóipar.
Pl. szerepjáték – a csizmadia céh kontár műFlandria és Brabant.
ködéséről értesül a városban, döntés a teenChampagne.
dőkről.
Pl. szerepjáték – toborzó beszéd előadása egy
Világhódító mongolok.
keresztes hadjárathoz.
Művelődés és kultúra a
középkorban.
Filozófia: skolasztika,
Aquinói Szent Tamás, hét
szabad művészet.
Életképek a lovagkorból.
Nevelés. Lovaggá avatás.
Szerelem. Szépségideál.
Lovagvárak. Étkezés. Lovagi torna.

Tájékozódás térben és időben:
Pl. a keresztes hadjáratok nyomon követése a
térképen, céljaik megértése.
Pl. keresztes hadjárat útvonalának a tervezése
megadott feltételek és szempontok alapján.
Pl. Az atlasz térképeinek segítségével kövesse
nyomon, hogy Olaszország megalakulásáig
mely államok léteznek Itáliában! Ábrázolja
idő-egyenesen! A térkép segítségével állapítsa
meg, hogy mikor jött létre az egységes olasz
állam!
Egyes történelmi jelenségek eltérő időbeli
ritmusának a felismerése.
1184

Természettudomány:
Középkori tudományosság, középkori
alkímia, kísérletek –
középkori témahét.
Testkultúra:
Lovagi torna – témahét.
Művészettörténet:
A gótika, jelentős
alkotók, a reneszánsz.
Ének:
Középkori zene.
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Pl. a középkor építészeti korstílusai.
Etika:
egyén és közösség viszonya,
a gyerekek keresztes hadjáratának megítélése
– vallás és fanatizmus, gazdasági kényszer, a
gyerek szerepe a középkori társadalomban.
Fogalmak: Királyi udvar, grófság, kamara, kancellária, római
katolikus egyház, ortodox egyház, pápa, kiközösítés, szent,
ereklye, kolostor, cölibátus, szerzetes, kolduló rendek, ferencesek, zarándok, keresztes hadjáratok, inkvizíció, eretnek, eretnekség, kódex, középkori város, városi önkormányzat, kiváltság, polgár, adó, vám, céh, nyomásos gazdálkodás, hospes, járványok, távolsági kereskedelem, kereslet-kínálat, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovagi kultúra, román
Kulcsfogalmak / fogalmak
stílus, gótika.
Személyek: I. (Hódító) Vilmos, VII. Gergely, IV. Henrik, III.
Ince, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás.
Kronológia: 1054, 1066, 1075 1095, 1122, 1278.
Topográfiai adatok: Bizánc, Arab Birodalom, Német-Római
Császárság, Szentföld, Velence, Flandria, Champagne, Párizs,
Oxford, Hanza városok, a levantei kereskedelem útvonala.

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Nagyobb történelmi korszakok áttekintő elemzése tanári segítséggel, megadott
szempontok alapján.
A különböző kultúrák egymásra gyakorolt pozitív és negatív hatásainak felismerése.
Ok-okozati összefüggések felfedezése pl. a természeti csapások, járványok és a
társadalmi konfliktusok, történelmi események között.
Az önálló ismeretszerzés képessége. Önálló szótár- és lexikonhasználat, adatgyűjtés. Az internet kritikus használata történelmi ismeretek szerzésére.
Ábra és diagram elemzése tanári segítséggel. Sematikus ábra, folyamatábra,
táblázat kiegészítése, önálló ábra, táblázat készítése történelmi eseményekről.
Egykorú, és különböző korban, azonos eseményről született források összevetése, elemzése tanári segítséggel.
Térképjelek biztos olvasása. Területi terjeszkedés, külkapcsolatok, kereskedelmi kapcsolatok, kultúrák egymásra hatásának nyomon követése a térképen.
Történelmi események elemzése statisztikai adatok alapján, következések levonása tanári segítséggel.
Szépirodalmi művek és történelmi események összevetése forráskritikai szempontból. Képzőművészeti alkotások egybevetése történelmi eseményekkel. A
korabeli mindennapi élet jegyeinek felismerése képzőművészeti alkotásokon.
Korabeli és jelenkori intézmények működési mechanizmusának összevetése
ábrák alapján.
Történelmi események megjelenítése idővonalon.
Helytörténeti kutatási feladat teljesítése. Kutatólap megoldása, kutatólap önálló
készítése.
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3.3.2.1.2 10. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A magyarság születése, az Árpád-házi királyok
kora

Órakeret
24

A népvándorlás.
A feudális Európa politikai, gazdasági, kulturális sajátosságai.
A Nagy Károly-féle modell.
A keresztény egyház a középkorban.
Előzetes tudás
Összefüggés a kereszténység felvétele és a kora középkori államalapítás között.
Az egységes jobbágyság kialakulása.
A nyugat-európai városfejlődés, városprivilégiumok.
Mondák és legendák a magyarság vándorlásáról és a honfoglalásról.
Annak a ténynek a tudatosítása, hogy a magyarság eredetére vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságából és az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek
egymásnak olykor ellentmondó adataiból fakad.
A magyarok vándorlásának hatása a magyarság összetételére, társadalmára,
életformájára. A magyar nép sokszínű nyelvi és kulturális gyökereinek feltérképezése.
Az államalapítás történelmi jelentőségének felismerése, az erről szóló ismereTantárgyi fejtek elmélyítése. A keresztény magyar állam kialakulásának bemutatása, a kelesztési célok
resztény egyház szerepe a folyamatban.
A legjelentősebb Árpád-házi uralkodók tevékenységének megismerése és értékelése.
A törvényes szabályozás társadalmi gondolkodásra, illetve egyéni meggyőződésre gyakorolt hatásának megismerése.
Az életforma és identitásváltásból adódó konfliktusok felismerése, nyitottság az
azok feloldására törekvő konstruktív megoldásokra. Magyarország és Európa
viszonya a kora középkorban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyar nép eredete, a nyelvro- Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
konság kérdései. Az őstörténeti
Az anyagi és szellemi kultúra válto- kommunikáció:
kutatások bizonytalansága. Hipo- zásai a jövevényszavak tükrében.
Nyelvcsaládok, a matézisek.
Kulcsszavak és kulcsmondatok kegyar nyelvrokonság.
resése a szövegekben (pl. az Arany- Nyelvemlékek: A tihaKulturális hatások a vándorlások bulla kulcsszavainak megkeresése). nyi alapítólevél, a Halotközben.
Rövid szöveges tartalmi ismertető
ti beszéd és könyörgés,
A törzsi-nemzetségi társadalom
készítése az internet felhasználásáaz Ómagyar Máriaszerkezete.
val vagy ismeretterjesztő folyóiratsiralom.
Források a magyar népről a hon- ból (pl. az Árpád-házi szentek éleMondák a magyar őstörfoglalás korából (forráselemzés). te).
ténet és a honfoglalás
A pogány vallás.
A tanultak felhasználása új feladatkorából.
A Kárpát-medence a honfoglalás helyzetekben (pl. haditudósítás kéKatona József: Bánk
korában.
szítése a muhi csatáról).
bán.
Honfoglalás és letelepedés. Kalandozások.
Kritikai gondolkodás:
Keressen összefüggést a térképen az Földrajz:
István állama; a Nagy KárolyIstván-kori megyerendszer és a mai Kárpát-medence földrajféle minta.
magyar közigazgatási egységek kö- za, Magyarország tájai
Az egyház és a feudális állam.
zött.
és folyói, Kelet-Európa
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István törvényei; Intelmek (forráselemzés).
A vármegyerendszer.
Szent László és Könyves Kálmán
törvényei (forráselemzés).

Értékelje Árpád-kori törvényeinket
mai szemmel. Segédanyag: egy jelenkori törvény szövege a Magyar
Közlönyből.
Vesse össze a vármegyerendszert a
frank közigazgatással.
A vármegyerendszer felbomlása
Értékelje az Intelmek idegenekre
II. András idején.
vonatkozó megállapításait; sorolja
Az Aranybulla-mozgalom; társa- fel a magyarsággal együtt élő népedalmi csoportok, érdekképviselet; ket, népcsoportokat; értelmezze
kollektív és egyéni jogok.
azok magyarságra gyakorolt szelleA tatárjárás (forráselemzés).
mi-kulturális hatását.
IV. Béla erőfeszítései az ország
Értelmezze az Aranybulla társadalújjáépítésére.
mi-politikai hátterét. Értse az egyéni
A királyi hatalom meggyengülé- és kollektív jog fogalmát. Értékelje
se, az utolsó Árpádok.
az Aranybullát, mint a társadalmi
érdekérvényesítés dokumentumát.
Bevándorlás az Árpádok idején
Önálló vélemény megfogalmazása
Magyarországra, a lakatlan terüszereplőkről, jelenségekről (pl.
letek benépesülése, tartományi és Szent László törvényalkotó tevéetnikai kormányzatok.
kenysége).
Árpádkori falvak és korai városok.
Kommunikáció:
Az Árpád-ház kihalása; trónviSzógyűjtés a finnugor nyelvrokonszályok.
ság bizonyítására.
Különböző információforrások alapján következtetések megfogalmazása (pl. az egyházszervezés jellemzőinek bemutatása ábra és a térkép
alapján).
Saját vélemény megfogalmazása,
tárgyilagos érvelés és mások véleményének figyelembevétele (pl. II.
András birtokpolitikája).
Események, történetek elbeszélése
élőszóban, illetve emlékezetből (pl.
egy kalandozó hadjárat felidézése).
Tájékozódás időben és térben:
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.
Események, jelenségek, tárgyak,
személyek időrendbe állítása (pl. az
Árpád-házi uralkodók sorba rendezése).
Néhány kiemelt esemény, jelenség
topográfiai helyének megmutatása a
térképen, vagy elhelyezése a vaktér1187

és Szibéria tájai és fő
folyói.
Művészettörténet:
Szent Korona, a honfoglalás kora, a román és
gótika jelentős alkotásai.
Matematika:
Tájékozódás a valóságos
viszonyokról térkép és
egyéb vázlatok alapján
(arányérzék fejlesztése).
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Kulcsfogalmak / adatok

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

képen.
Fogalmak: Finnugor őshaza, nomád pásztorkodás,
nomadizmus, nemzetség, törzs, törzsszövetség, fejedelem, kettős fejedelemség, táltos, honfoglalás, kalandozások,
szeniorátus, vármegye, államszervezet, Szent Korona, legenda,
tized, ispán, nádor, székely, várnépek, várjobbágyok, bán, vajda, nádor, Szent Korona, regálé, báró, nemes, Aranybulla, familiaritás, székelyek, szászok, kunok, tatár.
Személyek: Álmos, Árpád, Géza fejedelem, I. István király,
Koppány, Imre herceg, Szent Gellért püspök, I. László, Könyves Kálmán, III. Béla, Anonymus, II. András, Julianus barát,
IV, Béla.
Topográfia: Urál, Volga, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó,
Kárpát-medence, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Erdély, Dunántúl, Fehérvár, Pozsony, Horvátország,
Erdély, Dalmácia, Szerémség, Buda, Muhi.
Kronológia: 895, 896, 955, 973, 997-1000, 1000, 1000-1038,
1077-1095, 1095-1116, 1205-1235, 1222, 1235-1270, 12411242, 1301.

Az Anjouk, Luxemburgiak és Hunyadiak kora
(Magyarország a XIV-XV. században)

Órakeret
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A lovagi életmód és kultúra.
A középkori város. Európai városfejlődés; városjogok, céhek.
Az egységes jobbágyság kialakulása Európában; a jobbágy-földesúr viszony.
Az Oszmán (Török) Birodalom. A török veszély és Európa. Művelődés és kultúra a középkorban.
Előzetes tudás
Az Árpád-ház kihalása. Az államszervezet, a gazdaság és a társadalom változásai az Árpád-korban.
A magyar művelődés és kultúra emlékei az Árpád-korban.
Az Aranybulla-mozgalom; az európai rendi fejlődés.
A korszak jelentős magyar uralkodóinak tevékenysége.
Annak a ténynek a bemutatása, hogy Magyarország a közép-kelet-európai régió
jelentős államává vált ebben a korban.
Kapcsolatok a környező országokkal és a nyugat-európai fejlődéssel. Milyen
okokkal magyarázható, hogy a városiasodás szerényebb mértékű Magyarországon? Mennyiben befolyásolja ez a tény az anyagi és szellemi kultúra fejlődését;
Tantárgyi feja központosítás lehetőségeit valamint hogyan hat a mai településszerkezet kilesztési célok
alakulására?
Az árutermelés és pénzgazdálkodás, valamint a rendiség szerepének, kapcsolatrendszerének bemutatása. A középkori magyar gazdaságban hogyan jelennek
meg a mai gazdaságban is szerepet játszó elemek, összetevők?
Történelmi analógiák és párhuzamok felismerése az európai és magyar történelem között (pl. humanizmus, reneszánsz, rendiség, királyi udvar).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Településszerkezet a XIII-XIV.
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
századi Magyarországon (falvak, Sorolja fel az Árpád-ház után uralkommunikáció:
korai városok, városjogok).
kodó dinasztiákat; vázolja az Anjo- Janus Pannonius.
Károly Róbert gazdaságpolitiká- uk, Luxemburgiak európai kapcso1188
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ja, reformjai.
Nagy Lajos bel- és külpolitikája;
az 1351-es törvény.
Luxemburgi Zsigmond; az 1405ös 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 exportimport 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.

latait, rokonságát.
Értékelje a visegrádi királytalálkozó
jelentőségét; ismerje ennek jelenkori
vonzatát.
Hasonlítsa össze az Árpád-házi
uralkodók és az Anjouk bevételeinek szerkezetét.
Ismerje a magyar városfejlődés történetét, legfontosabb állomásait.
Ismerje a XV. századi Magyarország legfontosabb településtípusait;
azok kiváltságait, helyzetét.
Ismerje a Mátyás-kori külkereskedelem export-import összetételének
legfontosabb tételeit.
Kritikai gondolkodás:
V. István szabadságlevele a győri
hospesek számára – forráselemzés,
összehasonlítás a nyugat-európai
városfejlődéssel.
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.
Hasonlítsa össze a középkori Buda
jogszolgáltatását a mai magyar jogszolgáltatáséval.
Mutassa be, hogy mit jelent a „túladóztatás” fogalma, és ez a jelenség
milyen veszélyekkel járhat a gazdasági fejlődésre nézve.
Kommunikáció:
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.
Lakóhelyem története a XIV-XV.
században; helytörténeti kutatási
feladat, esszéírás.
Tájékozódás időben és térben:
Ismertesse Hunyadi János törökelle1189

Földrajz:
A Balkán természeti
földrajzi viszonyai,
Magyarország természeti földrajza,
településtípusok és szerepük.
Ének:
A reneszánsz zene.
Informatika:
Könyv- és könyvtártörténet
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Kulcsfogalmak / adatok

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

nes harcait; térképen mutassa meg
ennek legfontosabb színhelyeit.
Értékelje Mátyás külpolitikai céljait;
mutassa meg a térképen Mátyás
„birodalmának” határait.
Évszámok: 1308-1342, 1342-1382, 1351, 1387-1437, 1396,
1456, 1458-1490.
Személyek: Csák Máté, Károly Róbert (I. Károly) I. (Nagy)
Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás
(I. Mátyás), V. László, Vitéz János, Kinizsi Pál.
Topográfiai adatok: Temesvár, Körmöcbánya, Selmecbánya,
Besztercebánya, Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kassa, Nikápoly, Bécs, Nándorfehérvár, Szilézia.
Fogalmak: Harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, aranyforint, bandérium, főnemes,
köznemes, nemes, báró, kilenced, ősiség, végvári rendszer,
végvár, kormányzó, rendkívüli hadiadó, fekete sereg, Corvina.
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A nagy felfedezések kora

Az itáliai városok gazdagsága, a távolsági kereskedelemben betöltött szerepe.
A keresztes hadjáratok eseménytörténete és kulturális hatása.
A virágzó feudalizmus; a középkori városok; központosítás.
Előzetes tudás
A kasztíliai (spanyol) és portugál hajózás fejlődése.
Az Oszmán (Török) Birodalom története.
Az oszmán-török hódítás.
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; menynyi idő telik el, mire regenerálódik Európa.
Tantárgyi fej- Érzékeltetni, hogy a nagy felfedezésekkel a világ beláthatóvá és globálissá válik
az emberiség számára. A különböző kultúrák találkozása és egymásra gyakorolt
lesztési célok
hatásuk. Számba venni, hogy Európa hogyan gazdálkodott a nagy földrajzi felfedezések adta lehetőségekkel: hogyan ítéli meg az „Újvilág” Európát, az európai civilizációt. Megmutatni, hogyan szakad ketté maga Európa is éppen a
gyarmatosítási képesség mércéje szerint.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A XIV. századi válság összeteIsmeretszerzés, tanulás:
Földrajz:
vői: természeti csapások, éhínVázolja, hogy mit jelent az "arany- A Földről, a Naprendszerség, a százéves háború, Nagy
éhség" fogalma; ismerje a XIVről alkotott elképzelések.
Pestisjárvány, parasztfelkelések. XV. századi jelentős aranylelőheTérképi ábrázolás, földlyeket.
rajzi fokhálózat.
Az oszmán birodalom terjeszke- Vázolja a portugál hajózás fejlődé- A kontinensek, óceánok
dése; Európa és a török veszély; sét, terveit és konkrét eredményeit
elhelyezkedése, távolsáa kelet-római birodalom (Bi1420-1490 között.
gai.
zánc) bukása 1453; Isztambul,
Kísérje végig a kelet-nyugat kapmint az új birodalom központja. csolatok alakulását 800-1492 között; különös tekintettel az anyagi
Alkotás, művészettörténet:
A nagy felfedezések előzményei: és szellemi kultúrát megtermékeMaszkkészítés.
1190
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"aranyéhség"; új kereskedelmi
útvonalak igénye; a portugál
hajózás fejlődése; Tengerész
Henrik; expedíciók, sikerek.

nyítő jelenségekre.
Sorolja fel a legjelentősebb felfedezőket, konkvisztádorokat.

Kritikai gondolkodás:
A prekolumbián Amerika népei, Mutassa be a XIV. századi katasztcivilizációja és kultúrái (csorófasorozatot. Találjon összefügportmunka).
gést a természeti csapások, az éhínség, a pestisjárvány, a társadalmi
A nagy földrajzi felfedezések és konfliktusok, háborúk, politikai
következményeik; az európai és zűrzavar között.
Európán kívüli kultúrák találko- Értékelje, hogy az európaiak megzása; a gyarmatosítás első huljelenése miért okozott demográfiai
láma; spanyolok és portugálok.
összeomlást Amerikában; ez miA gyarmatosítás második hullá- lyen következménnyel járt a gyarma; angol, holland, francia
matosítás szempontjából.
gyarmatosítás; gazdasági és keÉrtékelje, hogy a nagy felfedezések
reskedelmi részvénytársaságok a után hogyan alakultak át az európai
XVII. századtól.
táplálkozási szokások; hol, milyen
új növényi kultúrák terjedtek el.
A világkereskedelem kialakuláTaláljon összefüggést az Európába
sa; a kontinensek kapcsolatrend- került új növények és a XVIII. szászere a XVI-XVIII. században; a zad demográfiai növekedése között.
gyarmatosítók közötti verseny;
Bizonyítsa be, hogy a világkeresháborúk a gyarmatokon és Euró- kedelem a XVI-XVIII. században
pában.
az európai gazdasági és politikai
fölényt táplálta.
A gyarmatosított amerikai őslaÉrtékelje az újkori rabszolgatartást:
kosság és az európaiak viszonya; általános emberi, keresztény és
kipusztulás, alávetettség és keve- pusztán üzleti szempontok szerint.
redés; teljes kirekesztettség
(karib-tengeri szigetek; spanyol- Kommunikáció:
portugál gyarmatok, illetve
Gyűjtsön össze az internet segítséészak-amerikai fehér telepes
gével olyan mai, mindennapi étel-,
társadalmak).
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.
Ismerjen korabeli forrásokat, melyek szót emelnek a rabszolgatartás
ellen.
Elemezzen és hasonlítson össze a
felfedezések korában született forrásokat (Kolumbusz, Pigafetta lovag, Cortez).
Tájékozódás időben és térben:
Térképről mutassa be az oszmán
1191

Művészetismeret–
kommunikáció:
Prekolumbián művészet.
Matematika:
Tájékozódás a valóságos
viszonyokról térkép és
egyéb vázlatok alapján
(arányérzék fejlesztése).
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Kulcsfogalmak/ adatok

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

birodalom terjeszkedését; keresse
meg és sorolja fel a hódítás által
leginkább veszélyeztetett európai
országokat, területeket, figyelembe
véve a külkapcsolatokat, kereskedelmi érdekeltségeket is.
Mutassa be a gyarmatosítás hullámait; sorolja fel a térkép segítségével a XV-XVIII. században gyarmatosító európai hatalmakat gyarmataikkal, kereskedelmi támaszpontjaikkal együtt.
Ismerje az emberkereskedelemben
résztvevő európai hatalmakat; mutassa meg a térképen az emberkereskedelem nagy afrikai és európai
központjait.
Évszámok: 1492, 1517, 1588, 1618-1648, 1640-1649, 1689,
1701-1714.
Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama.
Topográfiai adatok: Németalföld, Antwerpen, Amerika, portugál és spanyol gyarmatok
Fogalmak: újkor, azték, inka, felfedező, konkvisztádor, gyarmat, gyarmatosítás, világkereskedelem, ültetvény.

A Jagelló kor; a három részre szakadt Magyarország, török világ Magyarországon

Órakeret
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Európa politikai megosztottsága a XVI. század elején.
Az Oszmán (Török) Birodalom története.
Az oszmán-török hódítás.
Előzetes tudás
A török terjeszkedés sikerei.
A középkori magyar feudális társadalom csoportjai.
A Mátyás korabeli Magyarország gazdasága, társadalma és mindennapjai.
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
Tantárgyi fejeszmeáramlatok közvetlen hatását a magyar szellemi életre és politikai törekvélesztési célok
sekre (reneszánsz és humanizmus, reformáció és ellenreformáció, vallásháborúk).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A királyi hatalom meggyengülése Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
II. Ulászló alatt.
Vázolja az 1490-1526 közötti időkommunikáció:
szak legfontosabb eseményeit.
Zrínyi Miklós: Szigeti
A Dózsa-féle parasztháború.
Legyen tisztában azzal, hogy a
veszedelem,
Werbőczy Hármaskönyve; forHármaskönyv a magyarországi jog- Gárdonyi Géza: Egri
ráselemzés.
szolgáltatás alapja 1848-ig.
csillagok,
A bárói és köznemesi párt harca
Vázolja, hogy 1526-ban a magyar
Balassi Bálint költészeII. Lajos idején.
királyság a törökellenes harcban
te.
miért nem számíthatott számottevő
1192
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A török veszély.
Az 1526-os Magyarország a külföldi kortársak szemével; a mohácsi csata egykorú magyar és
török források alapján forráselemzés; csoportmunka.
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).
A török hódoltság miatt áldozatul
esett táj.

európai segítségre.
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.
Igazolja, hogy a török földtulajdon
formája, illetve a tisztviselők állandó áthelyezése a birodalom egyben
tartásának 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.
Kritikai gondolkodás:
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.
Indokolja, hogy a török hódítók
miért közömbösek a keresztény vallás körül folyó vitákban.
Indokolja meg, hogy a hódoltságban
a mezővárosok miért voltak kedvezőbb helyzetben, mint a falvak.
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 ország-testek lakóinak élete között.
Kommunikáció:
Vitassák meg, hogy a középkori
1193

Földrajz:
Magyarország természetföldrajza.
Népesedési, gazdasági
diagramok, táblázatok,
statisztikák elemzése.
Ének:
A reneszánsz hangszeres
zene.

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T ö r t é n el e m t an t ár gy c s o p or t

magyar állam bukását mennyiben a
török katonai fölény, mennyiben a
külső segítség hiánya, illetve menynyiben az anarchikus belső állapotok okozták.
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.
Vitassák meg, hogy az 1526-os vereség után mennyiben volt esélye
annak, hogy az ország egysége
fennmaradjon.
Értékelje az „Egri csillagok” c. regényt forráskritikai szempontból;
kutatási feladat vagy kiselőadástéma.
Vázolja, hogy a három részre szakadt ország és a török hódítás hogyan jelenik meg a reformáció, illetve az ellenreformáció propagandájában.

Kulcsfogalmak/ adatok

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Tájékozódás időben és térben:
Vázolja a török terjeszkedés irányát
1526-1541 között vaktérképen a
Történelem Atlasz segítségével.
Olvassa le a térképről a magyarországi török jelenlét legfontosabb
állomásait 1526-1699 között.
A történelem atlasz segítségével
mutassa be a magyarországi reformáció legjelentősebb központjait,
kulturális eredményeit.
Évszámok: 1514, 1526, 1541, 1552, 1566.
Személyek: Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, I. Szulejmán, Fráter György, Dobó István, Zrínyi Miklós, Topográfiai adatok: Bécs, Mohács, Királyi Magyarország, Hódoltság,
Erdélyi Fejedelemség, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Isztambul.
Fogalmak: Örökös jobbágyság, (török) hódoltság, szpáhi, janicsár, pasa, végvár, végvári harcok, Erdélyi Fejedelemség.

Reformáció, rendiség, abszolutizmus
A virágzó feudalizmus; a középkori városok; központosítás.
Hűbériség.
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Aranybulla-mozgalom Magyarországon.
A középkor kereszténység Európában.
A rendi parlamentarizmus miért döntő fontosságú előzménye a modern parlamentarizmusnak? A reneszánsz és a humanizmus kultúrtörténeti jelentőségének
Tantárgyi feja bemutatása.
lesztési célok
Az európai keresztény egység felbomlásának; a ma is létező keresztény hitfelekezetek sajátosságainak bemutatása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A rendi központosítás anyagi
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
háttere; a városok adói.
A rendiség és abszolutizmus szerke- kommunikáció:
A királyi hatalom és a városok
zet, kormányzati rendszere.
Shakespeare és Molière
együttműködése a földesúri hata- Sorolja fel a reformáció jelentős
művei.
lom ellenében; a városi polgárság képviselőit, alapvető válfajait; muAz angol és francia
mint hatalmi tényező.
tassa be a reformált vallások jelenszínház és dráma.
A nemesség gazdasági és társakori továbbélését, megjelenését.
dalmi differenciálódása: főneVegye számba a reformáció kulturámesség, köznemesség.
lis hatását (nemzeti nyelv, oktatás,
Rajz, művészettörténet:
Az egyházszervezet helye a tárkönyvnyomtatás).
A barokk.
sadalomban.
Vázolja a reneszánsz, a humanizmus
A kiváltságok különbözősége és
és a reformáció kapcsolatát.
meghatározó szerepe a feudalizÉrtékelje az ellenreformációt.
Ének:
musban.
Ismertesse a harmincéves háború
A barokk zene.
hatalmi és vallási hátterét, kimeneA kiváltságok szerinti érdekkép- telét.
viselet és együttműködés első
Legyen tisztában a francia
formái: a rendi parlamentarizmus nagyhatalmiság gazdaságiAngliában és Franciaországban; a társadalmi-politikai hátterével,
Magna Charta Libertatum 1215.
megnyilvánulásaival.
Mutasson be egy jellegzetes kora
A reformáció megindulása;
újkori vállalkozást.
Luther fellépése;
Az anglikán egyház;
Kritikai gondolkodás:
Kálvini reformáció
Értékelje, hogy az AranybullaA jelentősebb reformált vallások; mozgalom az angol vagy a francia
Hitviták és vallásháborúk; szeku- rendi fejlődéssel mutat rokonságot.
larizáció.
Értékelje a polgárság szerepét a renAz információ közvetítésének új di fejlődésben Angliában, Franciaútjai: könyvnyomtatás; a nyomta- országban.
tott sajtó első formái.
Vesse össze, hogy miben különböAz ellenreformáció.
zik a rendi országgyűlés a mai maA harmincéves háború.
gyar parlamenttől (választójog,
személyes és kollektív képviselet,
Az abszolutizmus gazdasági hát- működési kör, mandátum, rendszetere, intézményei. Az udvari em- resség).
ber típusa.
Próbálja megfogalmazni, hogy miért
Az angol abszolutizmus; gazdaaz adó megszavazása a rendi orsági fejlődés és gyarmatosítás; a
szággyűlés első tárgyköre. Értékelje,
bekerítések; a kapitalizmus kezhogy ez a tárgy ma milyen szerepet
detei.
tölt be a parlament munkájában.
Nemesség és polgárság együttÉrtékelje az abszolutizmust általáélése Angliában.
nos erkölcsi-etikai, illetve racionális
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A francia abszolutizmus; a Napkirály állama, udvara és háborúi.
Versailles. Az etikett.
Életképek a francia udvar életéből. csoportmunka.

szempontból.
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.
Kommunikáció:
Mutassa be az udvari ember viselkedésének általános szabályait.
Írjon riportot, melyben bemutatja a
Versailles-i életforma néhány alapvető jelenségét.

Kulcsfogalmak/ adatok

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Tájékozódás időben és térben:
Ábrázolja térképvázlaton a reformáció terjedését, központjait.
Idővonalon jelenítse meg a reformáció legfontosabb eseményeit.
Évszámok: 1517, 1588, 1618-1648, 1640-1649, 1689, 17011714.
Személyek: V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, I. Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV. Lajos.
Topográfiai adatok: Genf, Versailles, Párizs, London.
Fogalmak: Abszolutizmus, manufaktúra, bankár, hitel, reformáció, protestáns, evangélikus, református, anglikán, ellenreformáció, katolikus megújulás, jezsuiták, barokk, parlament,
merkantilizmus.

Habsburg ellenes függetlenségi mozgalmak Magyarországon ( Pro Libertate )

Órakeret
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Az Oszmán Birodalom kialakulása és térnyerése.
A Habsburg Birodalom helyzete a XVI. századi Európában.
A reformáció és az ellenreformáció.
A kontinentális munkamegosztás kialakulása Európában.
A mohácsi csata és az ország három részre szakadása.
Harcok és mindennapok, valamint kulturális és vallási tagoltság a három részre
szakadt Magyarországon.
Összefüggést találni a kortárs egyetemes történeti korszak és a magyar történelem eseményei között.
Az európai eszmeáramlatok (reneszánsz és humanizmus, reformáció és ellenreformáció, vallásháborúk) közvetlen hatása a magyar szellemi életre és politikai
törekvésekre.
Az Erdélyi fejedelemség kialakulásának és kiterjedésének, a fejedelemség népeinek, kiváltságainak, valamint vallásának megismerése.
A két nagyhatalom ütközőzónájában lévő, részekre szakadt ország helyzetének
megértése.
A rendiség, a vallási megosztottság és a függetlenségi törekvések kapcsolatá1196
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nak felismerése.
Az uralkodói önkény nyomán létrejövő nemzeti összefogás mozgósító erejének
és a kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás jelentőségének értékelése.
Annak belátása, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette
lehetővé.
A másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú következményeinek
átlátása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az Erdélyi Fejedelemség: létreIsmeretszerzés, tanulás: A barokk
Művészetismeret–
jötte, kiterjedése; népei és vallákultúra és az oszmán – török építékommunikáció:
sai.
szet néhány jelentős magyarországi A reformáció kulturális
emlékének felsorolása szakkönyvek hatásai, a kuruc költéErdély szerepe a Habsburgalapján. Az internet kritikus felszet, Mikes Kelemen
ellenes rendi küzdelmekben
használása történelmi ismeretek
levelei.
(Bocskai, Bethlen, Rákócziak).
szerzésére, pl. az iszlám és a keresztény vallás kapcsolata.
Erdély aranykora Bethlen Gábor
Földrajz:
fejedelemsége idején; a harminc- Kritikai gondolkodás: Erdély szere- A történelmi és a földéves háború.
pének bemutatása a Habsburgrajzi Erdély fogalom
ellenes rendi küzdelmekben forráközötti különbség.
Zrínyi Miklós programja az orsok alapján. Bethlen Gábor államszág egyesítésére.
igazgatási módszereinek, eszközeinek értékelése annak fényében,
Ének:
A török kiűzése, az ország újrahogy mennyiben minősíthetők "fel- Kuruc katonadalok.
egyesítése.
világosultak". Annak bizonyítása,
hogy a Rákóczi szabadságharc átMagyarország beillesztése a bilépte a rendi-nemesi társadalmi korrodalomba és az ezzel járó konf- látokat. A szatmári béke, mint
liktusok; a Rákóczi szabadságkompromisszum felismerése.
harc előzményei (a különböző
társadalmi csoportok sérelmei).
Kommunikáció: Erdély társadalmi,
politikai, vallási viszonyainak isA Rákóczi szabadságharc sikerei mertetése. Források alapján annak
és bukása.
bemutatása, hogy Erdély önállóságának megőrzése
A szatmári béke.
központi szerepet játszik a korszak
jelentős politikusainak gondolkozásában (Bocskai, Pázmány).
Zrínyi Miklós pályafutásának, katonai, politikai, irodalmi működésének
bemutatása.
A Rákóczi-szabadságharc kirobbanását előidéző okok, tényezők logikus összefoglalása.
Tájékozódás időben és térben: Saját
településük hovatartozásának, sorsának végig kísérése 1541-1699
között; helytörténeti kutatási feladat.
Térkép alapján az Erdélyi Fejedelemség kiterjedésének megismerése.
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Kulcsfogalmak/ adatok

Erdély népei, és azok elhelyezkedésének és vallásának azonosítása.
Zrínyi törökellenes harcainak útvonalának leolvasása. Az egyetemes és
a magyar történelem kölcsönhatásainak elemzése (pl. a Rákócziszabadságharc és a spanyol örökösödési háború eseményei között).
Fogalmak: Hajdú, (török) hódoltság, szpáhi, janicsár, pasa,
végvár, Erdélyi Fejedelemség, bujdosók, kuruc, labanc, Buda
felszabadítása, rendi konföderáció, trónfosztás.
Személyek: Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter,
Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II.
Rákóczi Ferenc.
Topográfiai adatok: Bécs, Királyi Magyarország, Hódoltság,
Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehérvár, Sárospatak, Győr, Várad,
Nagyszombat, Pozsony, Isztambul.
Kronológia: 1591-1606, 1664, 1686, 1699, 1703-1711, 1707,
1711.

Tételmondatok megfogalmazása, szövegtömörítés, a szöveg átfogalmazása
különböző nézőpontok szerint, emlékezetből.
Rövid tartalmi ismertető készítése egyszerű nyelvezetű szakirodalom alapján.
Nagyobb történelmi korszakok áttekintő elemzése megadott szempontok
alapján.
A különböző kultúrák egymásra gyakorolt pozitív és negatív hatásainak
felismerése, értékelése.
Összefüggések felfedezése a természeti csapások, járványok és a társadalmi konfliktusok, történelmi események között.
Sematikus ábra, folyamatábra készítése történelmi eseményekről.
Egykorú és különböző korban, azonos eseményről született források öszszevetése, elemzése.
Területi terjeszkedés, külkapcsolatok, kereskedelmi kapcsolatok nyomon
A fejlesztés várt
követése a térképen.
eredményei a 10. évTörténelmi események elemzése statisztikai adatok alapján, következések
folyam végén
levonása tanári segítséggel.
Szépirodalmi művek és történelmi események összevetése forráskritikai
szempontból.
Korabeli és jelenkori intézmények működési mechanizmusának összevetése ábrák alapján.
Történelmi események megjelenítése idővonalon.
Az internet kritikus használata történelmi ismeretek szerzésére.
Helytörténeti kutatási feladat teljesítése
A feldolgozott források egyedi és általános vonásainak értelmezése. Korabeli és jelenkori közigazgatási sajátosságok, törvénykezési elemek összevetése.
Együtt élő népek, népcsoportok egymásra gyakorolt kulturális-szellemi
hatásának felismerése, értékelése.
A források összekapcsolása az adott korszak társadalmi-politikai hátteré-
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vel.
Önálló vélemény megfogalmazása, érvekkel való alátámasztása történelmi
személyekről, eseményekről.
Események, történetek elbeszélése élőszóban, emlékezetből.
Események, jelenségek időrendbe állítása.
Vaktérképes feladatok teljesítése a történelem atlasz segítségével.
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3.3.2.2 11-12. évfolyam alapképzés
3.3.2.2.1 11. évfolyam
Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Abszolutizmus és forradalom

Órakeret
9

A reformáció folyamata és legjelentősebb irányzatai.
Az abszolutizmus, illetve a tőkés gazdaság kibontakozása a Tudor-kori Angliában.
Előzetes tudás
A francia abszolutizmus rendszere.
Közép- és Kelet-Európa helyzete a XVI-XVII. században.
Észak-Amerikai felfedezése és gyarmatosítása.
Az angol társadalom- és politikafejlődés felvázolása.
Az alkotmányos monarchia kialakulásának és működésének ismertetése.
A XVII-XVIII. századi természettudományos fejlődés alapvető sajátosságainak, és a felvilágosodás világképére gyakorolt hatásának megértése.
A hatalommegosztás formáinak és színtereinek felismerése.
Az alapvetőnek nevezett emberi jogok feltárása.
Az európai régiók eltérő fejlődésének és egymásra kifejtett hatásának megismeTantárgyi fejrése, a felvilágosult abszolutista uralkodók céljainak és eszközeinek felismerélesztési célok
se.
Annak belátása, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését
eredményezte.
A felvilágosodás korának eszméi megjelenésének felfedése az USA alkotmányában.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A Stuart abszolutizmus AngliáIsmeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
ban.
A Jognyilatkozat elemzése alapján
kommunikáció:
A polgárháború és a köztársaság
az alkotmányos monarchia politikai A felvilágosodás és a
időszaka.
rendszerének ismertetése.
romantika, a francia EnA dicsőséges forradalom és alAz USA politikai rendszerét bemu- ciklopédia, Voltaire:
kotmányos monarchia rendszere. tató sematikus ábra alapján a deCandide.
A tudományos forradalom.
mokratikus politikai rendszer bemuA felvilágosodás és legjelentőtatása.
sebb gondolkodói.
Fizika:
Kormányzat és hatalmi ágak.
Kritikai gondolkodás:
A földközéppontú és a
John Locke és C.L.Montesquieu
Anglia, Skócia és Írország egyesíté- napközéppontú világkép
írásainak elemzése.
sének bemutatása egy angol, egy
jellemzői. A Föld, a
Filozófia: Descartes, Bacon,
skót és egy ír állampolgár szemével. Naprendszer és a KozLocke. A felvilágosodás filozófu- Az angol alkotmányos monarchia és mosz fejlődéséről alkosai,Voltaire, Diderot, Rousseau.
az USA elnöki rendszerének össze- tott csillagászati elképA felvilágosult abszolutizmus.
hasonlítása, a hasonlóságok és küzelések.
Észak-Amerika gyarmatosításálönbségek felsorolása.
Kepler törvényei, Newnak kezdetei.
ton.
A 13 amerikai angol gyarmat
Kommunikáció:
létrejötte.
A tudományos forradalom találmáAz amerikai függetlenségi hábo- nyainak bemutatása tabló, PowerPorú.
intos előadás készítésével.
A Függetlenségi Nyilatkozat A felvilágosodás nagy alakjairól
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forráselemzés.
Az USA államszervezete.

tabló, PowerPointos előadás készítése.

Erkölcstan; etika: Állampolgárság és nemzeti érzés. A szabadság rendje: jogok és kötelességek.
Magánérdek és közjó. Részvétel
a közéletben. A társadalmi igazságosság kérdése.

Tájékozódás térben és időben: Annak bemutatása, hogy a tudományos
fejlődés jelentős találmányai mely
országokban láttak napvilágot.
Nagy-Britannia kialakulása, létrejötte lépéseinek bemutatása térképen.
Az USA kialakulása, létrejötte lépéseinek bemutatása térképen.
Fogalmak: alkotmány, emberi jogok, polgári szabadságjogok,
parlamenti rendszer, Enciklopédia, ráció, a hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott abszolutizmus.
Személyek: Washington, Jefferson, Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot.
Topográfia: angol és francia gyarmatok Észak-Amerikában
Boston, Washington, Poroszország, Lengyelország.
Kronológia: 1740-1748, 1756-1763, 1776, 1783.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Magyarország a Habsburg Birodalomban

Órakeret
12

A felvilágosodás. Abszolutizmus, felvilágosult abszolutizmus, a hatalmi ágak.
Az három részre szakadt Magyarország. Rendiség; a nemesi vármegye; a megyei önkormányzat.
Előzetes tudás
A reformáció és ellenreformáció Magyarországon.
A török kiűzése és Magyarország Habsburg uralom alá kerülése.
A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke.
Az ország török uralom alóli felszabadítása utáni új problémák bemutatása.
Annak felismerése, hogy a török kiűzése és a szatmári béke utáni békés időszak
fő feladata az ország újjáépítése volt, mely együtt járt más népek, nemzetiségek
befogadásával /betelepülésével /betelepítésével. Ez a gazdasági, kereskedelmi,
kulturális fejlődés egy olyan soknemzetiségű államot eredményezett, amely
Tantárgyi fejkésőbb nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált. Annak felismelesztési célok
rése, hogy a munkaerőhiány hogyan befolyásolta a jobbágyok helyzetét, sorsát.
A felvilágosult abszolutizmus jellemzőinek megismerése. Mária Terézia és a
magyar rendek sajátos kapcsolatának felismerése. II. József törekvéseinek árnyalt megítélése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyarország újjászervezése a
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
Habsburg Birodalomban.
Saját települése történetének az álta- kommunikáció:
lános magyarországi viszonyokba
Nyelvújítás: Kazinczy
A hatalmi ágak működése.
való elhelyezése. Annak meghatáro- Ferenc.
zása, hogy saját településén váltoA magyar felvilágosodás
A visszafoglalt területek újranézott-e a lakosság száma, vallása,
irodalma: Bessenyei
pesítése; ennek formái. Magyaretnikai összetétele, gazdasági profil- György, Csokonai Vitéz
ország új etnikai térképe, nemze- ja stb. ebben az időszakban.
Mihály.
tiségi viszonyai.
Kritikai gondolkodás:
1201
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Mária Terézia és a felvilágosult
abszolutizmus.
A Habsburg birodalmi gazdaságpolitika; Magyarország helye a
munkamegosztásban; a kettős
vámhatár, mint konfliktusforrás.
A reformer II. József, a legvitatottabb Habsburg.
A nemzeti ébredés: a kultúra és
művelődés változásai.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

A nemzeti törekvések és a modernizáció ellentmondásos kapcsolatának
értelmezése a soknemzetiségű Magyarországon.

Földrajz:
Magyarország természeti adottságai.

Kommunikáció:
A felvilágosult abszolutizmus általános jellemzőinek felvázolása a
Habsburg uralkodók tevékenységében, ehhez képek ábrázolások gyűjtése.

Ének:
A barokk zene és a
klasszikus zene.
Művészettörténet:
Barokk stílusú kastélyok, templomok, Magyarországon.

Tájékozódás térben és időben:
Magyarország nemzetiségi térképének a XVIII. században végbement
módosulásainak vázolása.
A legfontosabb nemzetiségek felsorolása és elhelyezése a térképen.
Fogalmak: Helytartótanács, Pragmatica Sanctio, betelepítés,
bevándorlás, úrbérrendezés, kettős vámrendszer, Urbárium,
állandó hadsereg, vallási türelem, államnyelv, oktatáspolitika.
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József.
Topográfia: Határőrvidék, Bánát.
Kronológia: 1723, 1740-1780, 1767, 1777, 1780-1790.

A francia forradalom

Órakeret
13

Az alkotmányos monarchia Angliában.
A Függetlenségi Nyilatkozat és az Amerikai Egyesült Államok demokratikus
rendszere.
A francia rendi gyűlés működése.
Előzetes tudás
A francia abszolutizmus jellemzői.
A felvilágosodás jelentős képviselői és eszméi.
A világkereskedelem, az eredeti tőkefelhalmozódás és a mezőgazdaság tőkés
átalakulása.
Az 1789-es rendi gyűlés összehívása okainak felismerése.
A feudális és a polgári-tőkés társadalmi-, gazdasági rend közötti különbség
feltárása.
A nemesi és az etnikai nemzetfogalom különbségeinek felismerése.
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata és az 1791-es alkotmány értelmezése.
A francia forradalom főbb irányzatainak (pl. alkotmányos monarchisták,
Tantárgyi fejgirondiak, jakobinusok), valamint képviselőinek ismerete, társadalmi és politilesztési célok
kai elképzeléseiknek összehasonlítása.
A forradalom jelentős eseményeinek és az alkotmányos monarchia időszakának
ismerete, jellemzése.
Napóleon katonai és politikai sikerei okainak feltárása. Napóleon uralkodásának és bukásának árnyalt megítélése.
A Napóleon bukása utáni új európai határok és európai rend ismertetése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
1202

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T ö r t é n el e m t an t ár gy c s o p or t

XVI. Lajos uralkodása és a francia abszolutizmus válsága.
Az utolsó rendi gyűlés és a forradalom.
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata. (forráselemzés).
Az alkotmányos monarchia időszaka, és bukása. A forradalom
radikalizálódása.

Napóleon útja a hatalom megszerzéséig.
A napóleoni háborúk időszaka, a
francia hegemónia fénykora, és
összeomlása.
A bécsi kongresszus.
Filozófia: A felvilágosodás filozófusai (Diderot, Voltaire, Rousseau).
Erkölcstan, etika: Magánérdek és
közjó. Állampolgárság: jogok és
kötelességek. A társadalmi igazságosság kérdése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fej-

Ismeretszerzés, tanulás:
A francia rendi gyűlés működésének
megreformálására született javaslatok feltárása források alapján.
A felvilágosodás kori eszmék megkeresése a választási röplapokban.
(Pl. Mi a harmadik rend?)
Kritikai gondolkodás:
XVI. Lajos tetteinek és a rá kiszabható büntetés mai jogrend szerinti
értelmezése.
Kommunikáció:
A francia forradalom kitöréséhez
vezető okok logikus felsorolása.
PowerPoint, tabló készítése a francia forradalom szereplőiről.
A francia forradalom korszakainak
ábrázolása táblázatos formában.

Ének:
Marseillaise.
Művészettörténet–
kommunikáció:
A francia Enciklopédia,Voltaire: Candide.
Művészettörténet:
A klasszicizmus és a
romantika stílusjegyei.

Tájékozódás térben és időben:
A forradalmi Franciaország és Napóleon nagy csatáinak beazonosítása
a térképen.
A forradalmi események helyszíneinek végigkísérése Párizs városának
térképén.

Fogalmak: forradalom, emigráció, reakció, girondista, jakobinus, terror, nemzet.
Személyek: XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon.
Topográfia: Versailles, Vendée, Waterloo.
Kronológia: 1789. július 14.,1792, 1794, 1799, 1804-1815,
1815.

Az ipari forradalom és a nemzetállamok kialakulása

Órakeret
18

A nagy földrajzi felfedezések, a gyarmatosítás és az eredeti tőkefelhalmozódás.
A mezőgazdaság tőkés átalakulása.
A világkereskedelem.
Az alkotmányos monarchia működése.
A felvilágosodás eszméi.
Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca.
A francia forradalom vívmányai.
Napóleon és a francia hegemónia kora.
Az ipari forradalom kialakulásához vezető általános okok feltárása. Az ipari
1203
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forradalom az új energiaforrások hasznosításával, az új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák átalakításával az egyes társadalmi rétegekre
és csoportokra, valamint a természeti-társadalmi környezetre gyakorolt hatásának árnyalt megítélése. Az ipari forradalom hatásainak felismerése: népességnövekedés, urbanizáció és az ipari munkásság. Az ipari forradalom negatív
következmények (környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek növekedése)
tudatosítása. Az ipari forradalom első és második szakasza közötti hasonlóságok és különbségek feltárása.
A korszakban kialakult eszmék – liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőinek felismerése.
A munkás- és érdekképviselet formáinak, céljainak, eredményeinek megismerése.
A nemzetállamok megteremtéséből és a tőkés termelés növekedéséből következő nemzetek közötti versengés felismerése, mely az újkori gyarmatosítást
eredményezte és szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az ipari forradalom első szakaIsmeretszerzés, tanulás:
Földrajz:
sza. Nagy-Britannia, „A világ
Az ipari forradalom találmányai
Kontinensek földrajza,
műhelye”.
működésének megismerése szakEurópa országai, Balkán,
A Szent Szövetség Európája.
könyvek, internet alapján.
a városfejlődés szakaForradalmak 1848-49-ben EuróKépek és leírások alapján az új ipari szai, urbanizációs fopában, a „Népek tavasza”.
városok életviszonyainak, a munká- lyamatok és hatásaik.
Liberalizmus és nacionalizmus.
sok munka- és életkörülményeinek
Az olasz és a német egység meg- jellemzése.
valósulása.
Művészetismeret–
Oroszország az európai nagyhaKritikai gondolkodás:
kommunikáció:
talmak között.
Egy középkori városi polgár és egy Stendhal, Balzac, Victor
Az angol és a francia gyarmatosí- ipari munkás munka- és életviszoHugo, Puskin, Zola,
tás.
nyainak összehasonlítása.
Dosztojevszkij, VerAz ipari forradalom második
A tömegpárt és a klubpárt közötti
laine, Rimbaud, Baudeszakasza. Új eljárások és iparalapvető különbségek meghatározá- laire, Keats, Byron.
ágak.
sa.
lesztési célok

Az iparvárosok és a megváltozott
természeti-társadalmi környezet.

Kommunikáció:
Az ipari forradalom fontos találmányai működésének bemutatása internetes anyagok felhasználásával.
A századforduló legfontosabb tudományos felfedezéseinek bemutatása tabló vagy PowerPoint készítése által.

Művészettörténet:
Eklektika, szecesszió.

Tájékozódás térben és időben:
Az 1848-49-es forradalmak központjainak megmutatása a térképen.
A XIX. század nagyhatalmainak és
fővárosaiknak megmutatása a térképen, valamint annak ismertetése,
hogy mely földrészeken rendelkeztek gyarmatokkal.
Az orosz birodalom terjeszkedésé-

Fizika, természettudomány:
Hőerőgépek, a teljesítmény mértékegysége
(watt). Faraday.
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Verdi, Puccini, Wagner,
Debussy.

Kémia:
Mengyelejev, Curie há-

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T ö r t é n el e m t an t ár gy c s o p or t

nek bemutatása Nagy Pétertől az I.
világháborúig.

zaspár.
Biológia, természettudomány:
Pasteur, Darwin: evolúcióelmélet. védőoltások
(az immunológia tudományának kezdetei).

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Testkultúra:
Újkori olimpiák.
Fogalmak: Nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, alkotmány, emberi jogok, polgári szabadságjogok, parlamenti rendszer, felvilágosodás, népfelség elve, hatalmi
ágak, forradalom, polgárháború, nemzetállam, szabad verseny,
monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet,
Internacionálé, anarchisták, anarchizmus, szocializmus, szociáldemokrácia, bolsevik, centrum, periféria, részvénytársaság,
monopólium, civil társadalom, középosztály, keresztényszocializmus, utópia, tömegkultúra, központi hatalmak, antant.
Személyek: Metternich, Napóleon, Watt, Stephenson, Marx,
III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Bismarck, Garibaldi, Viktória
királynő, Edison, Lenin.
Topográfia: Krím-félsziget, Piemont, Németország, Német
Császárság, Olaszország Szuezi-csatorna, Panama-csatorna,
Elzász-Lotaringia.
Kronológia: 1853-1856, 1861, 1866, 1870, 1871, 1882, 1907.

A reformkor Magyarországon

Órakeret
28

Abszolutizmus, rendiség, alkotmányos monarchia.
A felvilágosodás és a francia forradalom.
Napóleon kora és a Szent Szövetség rendszere.
Az 1848-as forradalmak Európában.
A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus) jellemzői.
Az ipari forradalom és jelentősebb találmányai.
Magyarország helyzete a Habsburg Birodalomban.
A reformkorban a nemzeti és a liberális eszme megjelenésének és összekapcsolódásának, valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás igényének felismerése. Annak érzékeltetése, hogy a széleskörű társadalmi együttműködés és
reformszándék az élet minden területén sajátos pezsgést, élénkséget teremtett.
Az "érdekegyesítés" társadalomtörténeti jelentőségének kiemelése.
A reformkor nagy alakjainak példáján keresztül pozitív nemzettudat kialakítása.
A magyar társadalmat és gazdaságot célzó, reformkori modernizációs szándékok értékelése, melyek elvezettek a polgári Magyarország megteremtéséhez.
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1848-49 nemzetközi hátterének erősítő és korlátokat szabó hatásainak megmutatása. A forradalom és szabadságharc idején létrejövő nemzeti egység és öszszefogás jelentőségének felismerése, amely számos politikai, társadalmi és katonai eredménnyel járt.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A magyar felvilágosodás és fő
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
képviselői. A nemzeti kultúra
Nyelvújítás kori szavak gyűjtése a
kommunikáció:
kialakulása.
könyvtárban.
A felvilágosodás és a
A nyelvújítás szerepének felismeré- reformkor irodalma.
Gazdasági válság a napóleoni
se a modern magyar köznyelv meg- Nemzeti dráma, nemzeti
háborúk után. Igény a magyaror- teremtésében.
színjátszás kezdetei.
szági polgárosodás előmozdításá- A Stádium pontjai alapján a reformra.
kor legfontosabb problémáinak bemutatása.
Művészettörténet:
A magyar reformkor és legjelenKlasszicizmus és romantősebb képviselői (Széchenyi,
Kritikai gondolkodás:
tika.
Kossuth, Kölcsey, Wesselényi).
Annak bizonyítása, hogy az áprilisi
törvények felszámolták a feudalizAz európai forradalmak.
must és egy polgári Magyarországot Ének:
hoztak létre.
Himnusz, Szózat, Erkel
A magyar forradalom céljai és
A reformkori vívmányok értékelése Ferenc: Hunyadi László
eredményei. Az áprilisi törvéegy magyar és egy Magyarországon – a nemzeti opera szülenyek (forráselemzés).
élő nemzetiségi állampolgár szemé- tése, Liszt Ferenc.
vel.
A szabadságharc eseményei és
kiemelkedő személyiségei.
Kommunikáció:
Földrajz:
Széchenyi és Kossuth reformprogMagyarország természeA szabadságharc bukása, megtor- ramjában az azonos és különböző
ti adottságai, folyamszalás.
vonások bemutatása.
bályozás.
Kossuth és Széchenyi vitájának
dramatikus előadása.
A forradalom és szabadságharc fontos eseményeit bemutató korabeli
karikatúrák, rajzok alapján az események ismertetése.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tájékozódás térben és időben:
A legfontosabb nemzetiségek felsorolása és elhelyezése a térképen.
A szabadságharc legfontosabb eseményeinek ismertetése térkép segítségével.
Fogalmak: Országgyűlés, reform, polgári átalakulás, polgárosodás, Akadémia, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, érdekegyesítés, örökváltság, védővám,
zsellér, nyilvánosság, államnyelv, cenzúra, márciusi ifjak, 12
pont, nemzetőrség, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség, honvédség, kormánybiztos, (állami) függetlenség, trónfosztás, nemzetiségi törvény.
Személyek: Martinovics Ignác, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Liszt Ferenc, Wesselényi Miklós,
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gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Eötvös
József, gróf Batthyány Lajos, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Görgey
Artúr, Klapka György, Bem József, Damjanich Miklós,
Jellasič, Windischgraetz, Haynau.
Topográfia: Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, Pákozd, Kápolna,
Debrecen, Isaszeg, Segesvár, Világos, Komárom, Arad.
Kronológia: 1795, 1825, 1830-1848, 1830, 1832-36, 1848.
március 15., 1848. április 11., 1848. szeptember 29., 1849. április 6., 1849. április 14., 1849. május 21., 1849. augusztus 13.,
1849. október 6.

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Modern Magyarország születése
1850-1914

Órakeret
28

Ausztria pozíciója Európában.
Nemzetállamok kialakulása és a katonai–politikai szövetségi rendszerek létrejötte.
A balkáni konfliktusok okai.
A nacionalizmus, liberalizmus, konzervatív izmus és szocializmus eszméi. Az
Előzetes tudás
alkotmányos monarchia működése.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei, szereplői és jelentősége.
A szabadságharc bukása és a megtorlások.
Annak felismerése, hogy a szabadságharc erőszakos leverése nem járt együtt a
forradalom összes vívmányának megsemmisítésével, de a politikai bizonytalanság gátolta a fejlődés kibontakozását. Az ellenállás módozatainak felismerése, a
passzív ellenállás mibenléte. A passzív ellenállás és a jobbágyfelszabadítás
elhúzódó kárpótlása következtében a magyar nemesség helyzete tarthatatlanná
Tantárgyi fejvált. A kiegyezés reális kompromisszumként való értékelése, amely megfelelt a
lesztési célok
kor erőviszonyainak. A politikai konszolidáció fontosságának megértése, mely
kedvező feltételeket teremtett a magyar gazdaság robbanásszerű fejlődéséhez és
a magyarság polgárosodásához. A dualizmus-kori fejlődés mai napig érződő
következményeinek megismerése. Magyar nemzetiségi politika és nemzetiségi
törekvések felvázolása. A dualista államot szétfeszítő válságtényezők feltárása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A birodalom újjászervezése 1849 Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
után, és az önkényuralom.
A dualista állam szerkezetét bemukommunikáció:
tató ábra alapján a dualista rendszer Balladák: Arany János:
A kiegyezés előzményei.
működésének bemutatása.
A walesi bárdok.
A korszak jelentős találmányait,
A kiegyezés tartalma és értékelé- feltalálóit bemutató képek alapján
se.
jelentőségük bemutatása.
Ének:
Liszt Ferenc életműve.
A nemzetiségi és népoktatási
Kritikai gondolkodás:
Az operett.
törvény.
A millenniumi ünnepségekre készült
alkotások, képek, kiadványok, renA dualizmus megszilárdulása,
dezvények elemzése. Mindezeknek Művészettörténet:
Tisza Kálmán miniszterelnökséegy magyar, illetve egy nemzetiségi Klasszicizmus, romantige.
állampolgár szemszögéből való érka, szecesszió és eklektékelése.
tika jellemzői.
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A dualizmus kori magyar gazdaság átalakulása.
A dualizmus kori Magyarország
társadalma.
Nemzetiségek helyzete és a zsidóság emancipációs folyamata.
Népesség és egészségügy. Budapest világvárossá nő. Polgári jómód és városi modernizáció.
A munkásság és a föld népe.
A dualizmus válsága.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Annak kifejtése, hogy egy modern
polgári államban miért szükséges,
hogy mindenki legalább alapfokú
oktatásban részesüljön.
Kommunikáció:
A kiegyezés, mint kompromisszum
értékelése.
A millenniumi ünnepségekre készült
alkotások, épületek, intézmények
bemutatása tabló, vagy PowerPoint
formájában.
Kiselőadás készítése Budapest fejlődéséről.
A korszak jelentős találmányainak
és feltalálóiknak bemutatása.

Földrajz:
Magyarország közlekedési struktúrája. Természeti adottságai, folyamszabályozás.
árvizek kiváltó okai.
Fizika:
A dualizmus kori magyar találmányok, torziós inga, transzformátor,
villamos mozdony, karburátor.

Tájékozódás térben és időben:
A legfontosabb nemzetiségek felso- Kémia:
rolása és elhelyezése a térképen.
A gyufa.
A kiegyezés külpolitikai előzményeinek felvázolása.
Testkultúra:
Magyar olimpiai részvétel. Hajós Alfréd, magyar sikersportágak (pl.
úszás, vívás).
Fogalmak: Passzív ellenállás, emigráció, kiegyezés, horvát
kiegyezés, dualizmus, dualista monarchia, Osztrák-Magyar
Monarchia, közös ügyek, polgárosodás, tőkés fejlődés, dzsentri,
úri középosztály, nagypolgárság, kispolgárság, népoktatás, kivándorlás, nemzetiségi viszonyok, asszimiláció, állami anyakönyvezés, millennium.
Személyek: Ferenc József, Haynau, Deák Ferenc, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Tisza Kálmán, Baross Gábor,
Tisza István, Jászi Oszkár, Ady Endre, Csonka János, Eötvös
Loránd, Jedlik Ányos.
Topográfiai adatok: Osztrák-Magyar Monarchia, Pest, Buda,
Óbuda, Budapest, Bosznia-Hercegovina.
Kronológia: 1849. október 6., 1867, 1867-1916, 1868, 18751890, 1896, 1908, 1914.

A XVIII-XIX. század kisebb korszakainak megnevezése, felismerése, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeinek, jellemzőinek, szereplőinek, öszszefüggéseinek ismerete.
A fejlesztés várt
Európa társadalmának és gazdaságának a XIX. században végbement áteredményei a 11. évalakulásával párhuzamosan megjelenő új eszmeáramlatok, politikai mozfolyam végén
galmak, pártok ismerete.
A nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának szakszerű használata.
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A történelmet formáló alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések
felismerése.
Egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, árnyalt megítélése.
A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb szakkifejezések
rendszeres és szakszerű alkalmazása révén többoldalú történelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás kialakítása.
A különböző korokat ábrázoló történelmi térképek összehasonlítása során
a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság
stb.) hátterének feltárására.
Különböző történelmi elbeszélések a narráció módja alapján való összehasonlítása.
A térben és időben eltérő történelmi események közötti összefüggések
felismerése.
Mások érvelésének értelmezése, összefoglalása és értékelése.
A történelmi időben történő sokoldalú tájékozódás.
Prezentációk, kiselőadások, beszámolók elkészítése.
Önálló jegyzetelése képessége.
Az internetet kritikus és tudatos használata történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében.

3.3.2.2.2 12. évfolyam
Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Az első világháború

Órakeret
18

Az Amerikai Egyesült Államok kialakulása és terjeszkedése.
A XIX. század nagy eszméinek hatásai.
Az európai nemzetállamok létrejötte.
Az ipari forradalom második szakasza, a tudomány és technika fejlődésének új
hulláma.
A keleti kérdés, illetve az Oszmán-Török Birodalom és a Balkán helyzete.
Magyarország fejlődése a dualizmus korában.
A Monarchia együtt élő népei, nemzetiségei helyzete.
A dualista monarchia válságának jelei.
Az egyes nemzetállamok gazdaságának, valamint a tőkés termelés állandó bővítési kényszerének megismerése, és annak belátása, hogy mindez magában
hordozta a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amelyek többek között a
gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezték.
A gazdasági pozíciók átrendeződése a nemzetállamok közötti háborús összeütközéshez vezetett, mely minden eddiginél magasabb technikai színvonalon
történt.
Az ipari forradalom és a technikai fejlődés hatásainak felismerése, melyek senki által előre nem sejtett módon „tökéletesítették” a háborút.
A régi fejlődési kereteket szétfeszítő azon törekvések megismerése, amelyek
szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely
beletorkollott az első világháborúba.
Az új technikai, harcászati eszközök és módszerek szerepének felismerése az
elhúzódó harcokban, az óriási ember- és anyagi veszteségekben.
Az oroszországi események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterének, és a
XX. századi történelem további alakulására gyakorolt hatásainak ismerete.
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Az első világháborút lezáró békerendszer keltette ellentmondások árnyalt megközelítése, különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra.
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának kül- és belpolitikai okainak belátása.
A trianoni békediktátum okozta veszteségek máig tartó hatásainak megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Angol-francia-holland gyarmato- Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
sítás, gyarmatbirodalmak (1815- Helytörténeti kutatási feladat: az
kommunikáció:
1870).
első világháború emlékeinek, emMóricz Zsigmond: BarPolgárháború az Amerikai Egye- lékműveinek felkeresése a saját labárok, Ady Endre, Basült Államokban.
kóhelyen.
bits Mihály háborús verBirodalmak versenye a világ újHáborús veszteségek megismerése
sei.
rafelosztásáért, élet a gyarmatostatisztikai táblázatokból, diagrakon.
mokból.
Nagyhatalmi konfliktusok és a
Földrajz:
szövetségi rendszerek kialakuláKritikai gondolkodás:
Európa és a Kárpátsa. Az antant és a központi haHáborús röplapok, plakátok, karika- medence domborzata és
talmak.
túrák vizsgálata a történelmi hiteles- vízrajza.
Az I. világháború kirobbanásának ség szempontjából.
körülményei. Haditervek és azok Az USA részvételének árnyalt értékudarcai.
kelése a világháborúban.
Kémia:
A Versailles-i béke értékelése: egy
Hadászatban hasznosítFontosabb események, frontok,
francia, egy német és egy lengyel
ható vegyi anyagok.
az újfajta hadviselés.
állampolgár szemével.
Magyarország az első világháborúban.
Az oroszországi forradalmak.
A szovjet kormány békedekrétuma (forráselemzés).

Kommunikáció:
A szövetségi rendszerek tagjai háborús céljainak bemutatása.
A békerendszer értékelése különböző nemzetiségek szemével.

Az USA belépése a háborúba.
A központi hatalmak összeomlása.

Tájékozódás térben és időben:
Térképről annak leolvasása, hogy
1914-ben a különböző európai hatalmak hol rendelkeztek gyarmatokA Párizs-környéki békék területi, kal.
etnikai, gazdasági vonatkozásai
Az első világháború legfontosabb
(forráselemzés).
frontjainak, hadszíntereinek bemutatása térkép segítségével.
Magyarországon a háborús vere- A Párizs-környéki békék jelentőség következményei: Az Osztrák- sebb területi rendelkezéseinek isMagyar Monarchia felbomlása.
mertetése.
Az őszirózsás forradalom és a
népköztársaság (forráselemzés).
A Tanácsköztársaság intézkedései, honvédő háborúja. A vörös
terror és a bukás.
Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg élén. Fehér terror.
A trianoni békediktátum, illetve
gazdasági, társadalmi és etnikai
következményei.
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Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Fogalmak: Polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet,
központi hatalmak, antant, villámháború, állóháború, központi
hatalmak, hátország, forradalom, bolsevik, szovjet, polgárháború, kommunizmus, békerendszer, kisantant, kisebbségvédelem.
Személyek: Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla, Lenin,
Trockij, Clemenceau, Wilson.
Topográfia: Szarajevó, Marne, Somme, Pétervár, Doberdó,
Piave, Versailles, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok.
Kronológia: 1873, 1882, 1904, 1907, 1914. július 2., 1914-18,
1917, 1918. november 3., 1919, 1919-1920, 1918. október 31.,
1919. március 21., 1919. augusztus 1., 1920. június 4.

Totalitárius rendszerek és polgári demokráciák
(A két világháború közötti időszak)

Órakeret
24

Az első világháború eseménytörténete.
Az USA részvétele az első világháborúban és a wilsoni-pontok.
A párizs-környéki békerendszer.
Német-francia szembenállás.
Előzetes tudás
Forradalmak Oroszországban.
Kommunista veszély: világforradalom, proletárdiktatúra.
A nemzetiségi kérdés Magyarországon.
A Monarchia felbomlása és a trianoni békediktátum tartalma.
Annak felismerése, hogy a világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az
USA centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte.
Európa újjáépítésének, az amerikai tőke beáramlásának és a gazdasági válság
destabilizáló hatásának megismerése.
A totalitárius rendszerek és a polgári demokráciák közötti alapvető különbségek megvilágítása.
Magyarországon a polgári demokratikus rendszer sikertelenségének külső és
Tantárgyi fejbelső okainak felvázolása.
lesztési célok
A trianoni veszteségek társadalmi, szellemi és gazdasági rövidtávú hatásainak
és hosszú távú következményeinek tudatosítása. A határok által elszakított területeken a kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetének megértése.
Annak belátása, hogy e nemzeti trauma akadályozta a két világháború közötti
Magyarország modernizálását, demokratikus reformját.
A gazdasági világválság magyarországi hatásainak vázolása. A külpolitikai
alternatívák felismerése és annak átlátása, hogy hogyan vezetett a revíziós külpolitika az elkötelezett német szövetséghez.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Nemzetek Szövetsége. Az új viIsmeretszerzés, tanulás:
Földrajz:
lággazdaság.
A polgári demokratikus és a totalitá- Magyarország és Középrius rendszerek működésének öszEurópa természeti adottA harmadik Róma, fasiszta dikta- szehasonlítása a hatalommegosztás; ságai. Az új határok és a
túra Olaszországban.
a hatalmi ágak működése; az egyéni természeti környezet
és kollektív szabadságjogok; a
összefüggései.
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A weimari köztársaság.
Horthy Miklós hatalomra kerülése. A konszolidáció kezdete Magyarországon: Teleki Pál első
miniszterelnöksége.
A Bethlen-korszak jellemzői,
eredményei és válsága.
Gazdasági növekedés, oktatás és
szociálpolitika.
A magyar külpolitika céljai és
lehetőségei a két világháború
között. A trianoni határokon túli
magyarság sorsa.
A világgazdasági válság.
A New Deal: Roosevelt reformprogramja. A jóléti állam és a
modern fogyasztói társadalom
gyökerei.
Kormányzati formák a két világháború között, parlamenti demokráciák és totalitárius rendszerek összehasonlítása.
Nemzetközi viszonyok a két világháború között. Anglia és Franciaország helyzete.
A sztálini Szovjetunió; tervgazdálkodás, erőltetett iparosítás; a
mezőgazdaság kollektivizálása; a
koncepciós perek.
A nemzetiszocializmus sikerei
Németországban: a náci ideológia; a totális állam, a Führer. Az
antiszemitizmus gyökerei.
A világválság magyarországi
hatása.
A revíziós külpolitika; olasznémet orientáció és jobbratolódás; a revízió első lépései.

munkavállalói érdekvédelem tekintetében.
Helytörténeti kutatási feladat: életlehetőségek, életviszonyok a saját
lakóhelyen a két világháború között.
A náci és a sztálini modell különbségeinek és hasonlóságainak bemutatása (célok, értékrend, ellenségkép, eszközök, propaganda stb.).
Kritikai gondolkodás:
A világgazdasági válság és az
NSDAP népszerűségének növekedése közötti kapcsolatok felismerése.
Korabeli játékfilmek, filmhíradók,
történelmi interjúk vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából.
A "Mindenkihez" c. kiáltvány elemzése: mennyiben a magyar helyzet
és mennyiben a szovjet-orosz minta
befolyásolta?

Matematika:
Az „agrárolló”értelmezése, grafikonelemzés.
Művészetismeret–
kommunikáció:
József Attila, Móricz
Zsigmond. Trianon a magyar költészetben. A
Nyugat mint folyóirat és
mint mozgalom. A népi
írók munkája. A határon
túli irodalom.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A tömegkommunikáció,
a filmhíradók és a médiumok hatása a mindennapi életre. A magyar
hangosfilm kezdetei.

Kommunikáció:
A szocialista gazdaságpolitika általános elveinek ismertetése.
A fegyveres párthadseregek (feketeingesek, SA-SS, NKVD) szerepének
bemutatása a totalitárius rendszerek Biológia:
fenntartásában.
Szent-Györgyi Albert
Önállóan gyűjtött képekből, családi munkássága.
fotókból összeállítás, tabló készítése
a Horthy-korszak mindennapjairól.
MűvészetismeretTájékozódás térben és időben:
kommunikáció:
Az agresszív német külpolitika léAz avantgárd és Kassák
pésinek bemutatása a térkép segítLajos.
ségével.
A Molotov-Ribbentrop paktumterületi vonatkozásainak bemutatása.
A trianoni béke területi hatásainak
bemutatása, az elcsatolt területek
beazonosítása a térképen.
Az utódállamokba került magyar
állampolgárok és magyar nemzetiségűek számának meghatározása az
atlasz adatai alapján.

Gazdaság és társadalom a Horthy-korszakban. Életképek a két
világháború közötti Magyaror1212
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szágról.
A náci Németország terjeszkedése; az Anschluss és Csehszlovákia feldarabolása; a szovjetnémet megnemtámadási szerződés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Fogalmak: Jelenkor, parlamenti demokrácia, gazdasági válság,
nagy gazdasági világválság, tőzsde, túltermelési válság, tervgazdálkodás, totális diktatúra, nemzeti szocializmus, Führerelv, fajelmélet, antiszemitizmus, koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, tervgazdálkodás, propaganda, fasizmus,
korporatív állam, egypártrendszer, kollektivizálás, GULAG,
őszirózsás forradalom, kommunisták, tanácsköztársaság, proletárdiktatúra, vörös- és fehérterror, ellenforradalom, kormányzó,
trianoni békeszerződés, határon túli magyarok, numerus clausus, antiszemitizmus, konszolidáció, társadalombiztosítás, irredentizmus, revízió.
Személyek: Stresemann, Mussolini, Hitler, Sztálin, Roosevelt,
Horthy Miklós, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Peyer Károly, Gömbös Gyula, Bajcsy-Zsilinszky Endre.
Topográfia: Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Szudétavidék, Trianon, trianoni Magyarország, (Magyarország új határai), Kárpátalja, Felvidék, Bácska.
Kronológia: 1922, 1925, 1929, 1929-1933, 1933, 1936, 1938,
1939. szeptember 1., 1918 október 31., 1919. március 21.,
1919. augusztus 1., 1920. június 4., 1921-1931, 1927, 1938.
november 2., 1939. március 15.

A második világháború

Órakeret
21

A Párizs környéki békerendszer által létrehozott válságtényezők.
Az USA gazdasága.
Német-francia szembenállás.
Az olasz fasizmus és külpolitikai céljai.
A Szovjetunió létrejötte és külpolitikai céljai.
A gazdasági világválság. A náci Németország és külpolitikai céljai.
A trianoni békediktátum következményei, a revíziós külpolitika és a német
orientáció Magyarországon.
A szövetségesi rendszer, és a nagyhatalmi megállapodások és következményeik
megismerése. Annak érzékeltetése, hogy a modern technikai háttérrel és erővel
irracionális elméletek is valóságossá válhatnak.
A tudomány és a modern kor vívmányainak megismerése, melyeket a felek
felhasználtak a háború céljainak elérésére. A betegségeket, éhséget, természeti
csapásokat legyőző XX. századi ember egy sokkal szélsőségesebb kiszolgáltatottság foglyává válása.
A politikai antiszemitizmus megerősödésének és mozgatórugóinak feltárása,
veszélyeinek azonosítása, a diszkrimináció elítélése, a. fajelmélet és szörnyű
következményeinek (pl. elkülönítés, deportálás, megsemmisítés) elutasítása.
A hátországot, civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőinek
1213
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és a tömegpusztító hadászati eszközök használatának elítélése.
A háború során Magyarország kényszerpályára kerülésének és ennek az ország
sorsára gyakorolt hatásának árnyalt megítélése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Lengyelország lerohanása és fel- Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
osztása. A furcsa háború.
A magyar zsidóságot ért jogfosztás
kommunikáció:
A Szovjetunió terjeszkedése:
megismerése a zsidótörvények alap- Bulgakov, Thomas
Lengyelország, a Baltikum, a
ján.
Mann, Orwell, Szolzseszovjet-finn háború.
Helytörténeti kutatási feladat: lakó- nyicin.
Németország sikerei Nyugathelyem a II. világháború idején.
Európában és a francia kapituláMennyiben érintették a hadieseméció.
nyek a települést? Hányan estek el
Mozgóképkultúra és
Anglia egyedül; a légicsata.
a fronton a lakosok közül; voltak-e
médiaismeret:
A Szovjetunió elleni hadjárat és
civil áldozatai a háborúnak. Voltak- A fényképezés, film
az antifasiszta koalíció létrejötte. e áldozatai a zsidó, illetve a cigány
jelentősége.
Magyarország revíziós külpoliti- holocaustnak.
A göbbelsi propaganda
ka sikerei. A fegyveres semleges- Háborús bűnösök, kollaboránsok,
sikere. A média kifejező
ségének feladása, háborúba lépé- ellenállók és embermentők a máso- eszközei és ezek hatásse a tengelyhatalmak oldalán.
dik világháborúban - emberi magamechanizmusa.
A II. magyar hadsereg katasztró- tartástípusok, élethelyzetek megfifája a Don-kanyarban.
gyelése, következtetések levonása.
A Kállay-kormány kísérlete a
Földrajz:
háború befejezésére. Háborúelle- Kritikai gondolkodás:
Európai és közel-keleti
nes mozgalmak Magyarországon. Játékfilmek, filmhíradók, visszaemlé- jelentős nyersanyaglelőkezések történelmi hitelességének
helyek, mint katonai
A második világháború jellemvizsgálata.
célpontok.
zői. A náci birodalom új rendje
Összefüggés megtalálása a techniEurópában. A holokauszt.
kai-tudományos háttér, a bürokratiA roma vészkorszak.
kus közigazgatás és a tömeges deMűvészettörténet, művéA minta koncentrációs tábor.
portálások lebonyolítása között.
szetismeret–
(forráselemzés).
Kérdések megfogalmazása a korabeli kommunikáció:
források, visszaemlékezések megbíz- Az avantgárd: Picasso:
Fordulat a háború menetében.
hatóságára vonatkozóan.
Guernica.
Ütközetek Moszkvánál és Sztálingrádnál, ElAlameinnél és a
Kommunikáció:
Midway-szigeteknél.
Önállóan gyűjtött háborús képekből, Ének:
családi fotókból összeállítás, tabló
Az avantgárd zene, a
A szövetségesek együttműködése készítése.
dzsessz.
és győzelme. D-day; a szövetséFolyamatábra készítése a német
gesek partraszállása
terjeszkedésről.
Normandiában; a szovjet hadseAnnak felvázolása, hogy a revíziós
Testkultúra:
reg előnyomulása.
külpolitika hogyan vezetett a maOlimpiatörténet – a berTeherán, Jalta, Potsdam.
gyar világháborús részvételhez.
lini olimpia (1936).
Megszállási övezetek, zónák, új
határok, békekötések. A lengyel
kérdés. A kollektív bűnösség
elve: a német nemzetiségűek kitelepítése.
Magyarország német megszállása, Horthy kiugrási kísérlete, a

Tájékozódás térben és időben:
A történelmi tér változásainak, a
náci Németország és a Szovjetunió
1939–1941 közötti terjeszkedésének
leolvasása a térképekről.
A fontosabb események, jelentősebb
harci események kronológiai besorolása és térképen történő azonosítá1214
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nyilas rémuralom. A magyarországi holocaust és a magyarországi szovjet hadműveletek.

sa.

Márai Sándor: Napló 1943-44
(forráselemzés).
Felszabadulás és szovjet megszállás.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Fogalmak: Totális háború, antifasiszta koalíció, hadigazdaság,
koncentrációs tábor, gettó, deportálás, népirtás, holokauszt,
partizán, antifasiszta ellenállás, háborús bűnös, bécsi döntések,
területi revízió, hadigazdaság, „hintapolitika”, nyilasok, nyilas
mozgalom, zsidótörvények, gettó, deportálás, munkaszolgálat,
hadifogság, nyilas uralom.
Személyek: Roosevelt, Hitler, Sztálin, Churchill, Rommel,
Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Teleki Pál, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc.
Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway-szigetek, El
Alamein, Sztálingrád, Kurszk, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Jalta, Potsdam, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, ÉszakErdély, Újvidék, Voronyezs, Don-kanyar.
Kronológia: 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. június 6., 1945. május 9., 1945. augusztus 6., 1945. szeptember 2.,
1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. január, 1944. március 19., 1944. október 15., 1944. december 21., 1945. április.

Szuperhatalmak kora

Órakeret
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A gyarmatbirodalmak kialakulása.
A sztálinista modell és kapitalista világ jellemzői.
A második világháború, és a szövetségesek háború alatti együttműködése.
A megszállási zónák, a párizsi békerendszer és az érdekszférák kialakulása a
háború után.
Az ENSZ megalakulása, szervezete. kelet-közép-európai kisállamok helyzete
és konfliktusaik.
Európa keleti felének tartósan szovjet érdekszférába kerülése.
A II. világháború után végbement nagyhatalmi átrendeződés felismerése. Az
USA és a SZU világpolitikai súlyának felismerése. Annak érzékelése, hogy a
két szuperhatalom elkülönülése hogyan teremtett végletesen megosztott világot.
A két világrendszer jellemzőinek bemutatása, céljaik és eszközeik összevetése.
Az új világháború veszélyét hordozó konfliktuszónák megismerése, a hidegháború regionális konfliktusaiból néhány alaposabb ismerete.
A volt gyarmatok önállóvá válásának felvázolása és a harmadik világ általános
problémáinak érzékeltetése.
Az európai integráció okainak, folyamatának és jelentőségének megértése.
A kétpólusú világrend megszűnéséhez vezető tényezők feltárása. A SZU bukásának és szétesésének okai.
A bipoláris világrend megszűnése utáni új világrend gazdasági-, politikai súlypontjainak felismerése. A jelenkor kihívásainak megismerése.
Az egyenlőtlen fejlődés következtében a fejlett ipari társadalmakra háruló na1215
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gyobb felelősség felismerése.
A környezetért és az emberiség jövőjéért történő felelősségteljes közreműködés
attitűdjének kialakítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A kétközpontú világrend kialakuMűvészetismeret–
lása és a hidegháború kezdete.
Ismeretszerzés, tanulás:
kommunikáció:
Integrációs törekvések a megosz- A kettévágott Berlinről készített
Orwell, Szolzsenyicin,
tott Európába nyugati és keleti
fotók, visszaemlékezések alapján
Hrabal.
felén.
összehasonlítani a két világrendA gyarmati felszabadító mozgal- szert.
mak a harmadik világban. India, Játékfilmek értékelése alapján annak Mozgóképkultúra és
Izrael, Kína.
bemutatása, hogy a vietnami háború médiaismeret:
A hidegháború általános jellemmennyire negatív módon hatott az
Dokumentumfilmek,
vonásai.
USA nemzetközi megítélésére, ilfilmhíradók elemzése,
Fegyverkezési verseny és űrkuta- letve, hogy az USA állampolgárai
Tömegkommunikációs
tás.
miért ellenezték a háborút, és hogy a eszközök.
Fegyveres konfliktusok, Izrael,
civil kezdeményezések mely típusai
Kórea, Vietnán.
jelentek meg a tiltakozó akciókban.
Sztálin halála; a hruscsovi nyitás.
Kémia:
Az európai integráció létrejötte,
Hidrogénbomba, nukleáalapelvei. Az Európai Unió inKritikai gondolkodás:
ris fegyverek.
tézményrendszere és működése.
A hadviselés azon eszközeinek felA kétpólusú világrend megszűné- ismerése, melyek alkalmazásai hásének okai. Németország egyesí- borús bűnöknek minősülnek.
Földrajz:
tése, a Szovjetunió, CsehszlováA faji megkülönböztetés fogalmáCsillagászat, űrkutatás.
kia és Jugoszlávia szétesése.
nak ismerete és példák keresése a
A jelen folyamatai, tudományos- mindennapi életben való megjelenétechnikai forradalom, a jóléti
sére. Annak megvitatása, hogy a
Testkultúra:
állam, a globális problémák, és a törvényes szabályozás és szankcioOlimpiatörténet (1980,
fenntarthatóság kérdése.
nálás automatikusan felszámolja-e a 1984).
rasszizmust, illetve diszkriminációt
Etika:
vagy nem.
Korunk kihívásai,
Példák gyűjtése a fegyverkezési
Művészettörténet:
A tudományos-technikai haladás verseny technikai újításainak a civil A posztmodern, a szocetikai kérdései,
életben való megjelenésére.
reál, a szocialista városA felelősség új dimenziói a gloépítészet.
balizáció korában,
Kommunikáció: Németország ketÖkoetika,
téosztása folyamatának bemutatása.
A közösség és a korrupció probAnnak bizonyítása, hogy a berlini
lémája.
fal szükségszerű velejárója volt a
Felelősség utódainkért,
két világrendszer elkülönülésének.
Bioetika.
A berlini fal létének és az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatában
megfogalmazott elvek összevetése.
Az Észak- Dél effektus tartalmának
ismertetése, képekkel való illusztrálása.
Tájékozódás térben és időben:
A gyarmati felszabadító mozgalmak
nagy hullámainak bemutatása, és a
létrejövő független államok megne1216
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Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

vezése.
Területi és határváltozások bemutatása, melyek 1990 után zajlottak le
Közép- és Kelet-Európában.
Térképről annak leolvasása, hogy
mely független államok léteznek a
volt Szovjetunió területén.
EU-t alkotó európai országok felsorolása.
Fogalmak: Vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny,
atombomba, kommunista diktatúra, enyhülési politika, harmadik világ, régió, világgazdaság, globalizáció, globális világ,
integráció, szociális piacgazdaság, európai integráció, népességrobbanás, fogyasztói társadalom, urbanizáció, környezetkárosítás, környezeti katasztrófa, terrorizmus, koalíció, háborús
bűnös, népbíróság, jóvátétel, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, államosítás, pártállam, földosztás, kollektivizálás, internálás, munkástanács, függetlenség, ellenzéki mozgalmak, reformszocializmus, rendszerváltozás.
Személyek: Nehru, Gandhi, Mao-Ce-tung, Truman, Adenauer,
Hruscsov, Kennedy, Brandt, Walęsa, Reagan, Gorbacsov,
Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás, Nagy Imre,
Kádár János, Antall József, Göncz Árpád.
Topográfia: NSZK, NDK, Kuba, Korea, Afganisztán.
Kronológia: 1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975,
1990, 1991, 1945, 1945-1947, 1945-1948, 1947. február 10.,
1948, 1949, 1953, 1956. október 23., 1956. november 4., (1956.
október 23-tól november 4-ig), 1963, 1968, 1989. október 23.,
1989-1990, 1990, 1991.

Magyarország a szovjet tömbben

Órakeret
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Magyarország története a második világháborúban.
Kelet-közép-európai kisállamok helyzete és konfliktusaik.
A megszállási zónák kialakulása a háború után és a párizsi békerendszer és. A
sztálinista modell jellemzői.
Európa keleti felének, s vele Magyarországnak tartósan szovjet érdekszférába
kerülése.
A kelet-nyugati elhatárolódás következményeinek belátása Magyarországra
nézve.
A sztálinista modell magyarországi kiépülésének felvázolása. Magyarországon
a sztálinista modell bevezetésének politikai, gazdasági, társadalmi hatásainak
bemutatása.
Azon tényezők megismerése, melyek az 1956-os forradalom kitöréséhez vezettek. A diktatúra elleni felkelés szereplőinek, politikai csoportjainak és tevékenységüknek árnyalt értékelése. Az 1956-os forradalom által kikényszerített
változások felvázolása.
A kádári rendszer által teremtett sajátos szocialista rendszer jellemzése, és Magyarország további történelmére illetve jelenére gyakorolt hatásainak átlátása.

1217
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Annak bemutatása, hogy a szocialista gazdaságpolitika miért vezetett eladósodáshoz; mennyiben határozta ez meg a rendszerváltás utáni Magyarország lehetőségeit.
A magyarországi békés rendszerváltás nemzetközi és hazai háttere, menetének
ismerete, jelentőségének és árnyoldalainak tudatosítása. A mai Magyarország
politikai és társadalmi rendszerének, alapvető állampolgári jogainak és lehetőségeinek megismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A háború utáni újjáépítés és a
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
koalíciós kormányzás időszaka
Kutatási feladat: saját lakóhelyen a
kommunikáció:
Magyarországon.
háború alatt és után volt-e etnikai
Illyés Gyula: Egy monA fordulat éve. Az ország
jellegű változás, kitelepítés?
dat a zsarnokságról.
szovjetizálása, a kommunista
Családtörténeti kutatómunka: az
diktatúra kiépítésének folyamata, 1945 utáni negyven év gazdaságijellemzői. Államosítás, pártállam társadalmi-politikai változásainak
Mozgóképkultúra és
és a terror.
bemutatása nagyszülők, rokonok
médiaismeret:
Nagy Imre miniszterelnöksége és életében.
Dokumentumfilmek,
reformprogramja, majd az irány- Az Ifjúság 16 pontja című dokufilmhíradók elemzése.
zat veresége.
mentum értelmezése alapján a RáTömegkommunikációs
Az 1956-os forradalom kirobbakosi-rendszer jellemzőinek bemuta- eszközök.
nása és az Ifjúság 16 pontjának
tása.
értelmezése. (forráselemzés).
A szabadságharc, a szovjet beKritikai gondolkodás:
Testkultúra:
avatkozás és megtorlás.
Az 1950-es évek tankönyveiből,
Olimpiatörténet. Magyar
A konszolidáció és a Kádárújságcikkeiből kiemelt részletek
részvétel és sikerek a
rendszer megszilárdulása.
vizsgálata történelmi hitelesség
korszak olimpiáin.
Életmód és mindennapok a hetszempontjából.
venes-nyolcvanas években.
A Rákosi-féle személyi kultusz kelA szomszédos országok és a halékeinek összehasonlítása a megisMűvészettörténet:
táron túli magyarság sorsa.
mert totalitárius rendszerek propaA szocreál, a szocialista
Eladósodás; gazdasági és társagandájával.
városépítészet.
dalmi válságtünetek.
1945-1990 között a magyar államA rendszerváltás körülményei;
polgárok jogainak összevetése az
demokratikus átalakulás és a piEgyetemes Emberi Jogok Nyilatkoacgazdaság kialakulása.
zatában megfogalmazott jogokkal.
Az Alaptörvény, és a mai magyar Történelmi interjúk vizsgálata a
politikai rendszer.
történelmi hitelesség szempontjából.
Magyarország demográfiai jellemzői. A hazánkban élő nemze- Kommunikáció:
tiségek és vallási kisebbségek
Fotók, képzőművészeti és irodalmi
helyzete. A cigányság története,
alkotásokból tabló készítése a Rákohelyzete és a romaintegráció fosi-rendszer személyi kultuszának
lyamata.
bemutatására.
Folyamatábra készítése az 1956-os
Magyarok a nagyvilágban. A
forradalom és szabadságharc esehatáron túli magyarok helyzete.
ményeiről.
Napjaink problémái. A globális
világ kihívásainak hatása Magyarországra.
Etika:

Tájékozódás térben és időben:
Az 1956-os forradalom eseményeinek, helyszíneinek azonosítása.
A szocialista iparosítás korszakában
épült, vagy akkor jelentős mérték1218
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Egyén és közösség, Társadalmi
szolidaritás, Többség és kisebbség.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

ben megnövekedett városok felsorolása.
Határon túli magyarok elhelyezkedésének és számának meghatározása.
Fogalmak: Vasfüggöny, koalíció, háborús bűnös, népbíróság,
jóvátétel, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, államosítás, pártállam, földosztás, kollektivizálás, internálás, munkástanács, függetlenség, ellenzéki mozgalmak, reformszocializmus, rendszerváltozás, vízum.
Személyek: Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás,
Nagy Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád.
Topográfia: Sztálinváros, Leninváros.
Kronológia: 1945, 1945-1947, 1945-1948, 1947. február 10.,
1948, 1949, 1953, 1956. október 23., 1956. november 4., (1956.
október 23-tól november 4-ig), 1963, 1968, 1989. október 23.,
1989-1990, 1990, 1991.

A XX. század kisebb korszakainak felismerése, illetve egy-egy korszak
főbb jelenségeinek, jellemzőinek, szereplőinek, összefüggéseinek ismerete.
A történelmi személyiségek életpályájáról, tevékenységéről kialakított
saját értékítélet árnyalt megfogalmazása.
Az utókor, a történelmi emlékezet többféle módon és szempont szerinti
értékelésének ismerete egy-egy esemény vagy személyiség esetében.
Különböző ismeretforrások, történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és
etikai kézikönyvek, atlaszok, szaktudományi munkák segítségével történelmi oknyomozás elkészítése.
Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálata és megítélése a
történelmi hitelesség szempontjából.
Önálló vélemény megalkotása társadalmi-, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai kérdésekről.
Történelmi-társadalmi adatok és modellek elemezése, bizonyosság, a lehetőség és valószínűség szempontjából.
A fejlesztés várt
Értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisztázása, társadalmieredményei a 11. évtörténelmi jelenségek értékelése az értékrendek alapján.
folyam végén
A demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti különbségek
felismerése, elemzése.
A demokratikus berendezkedés előnyeinek és működési nehézségeinek
felismerése.
A társadalmi felelősségvállalás, és a szolidaritás fontosságának megértése.
A nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák alapvető működési mechanizmusainak megértése.
A munkaviszonyhoz kapcsolódó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgáltatások rendszerének ismerete.
Európa társadalmának és gazdaságának a XX. században végbement átalakulásával párhuzamosan megjelenő új politikai mozgalmak, pártok ismerete.
A jelen korban a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyek (pl.
túlnépesedés, környezetszennyezés, munkanélküliség, élelmiszerválság,
tömeges migráció) ismerete.

1219
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A globalizáció előnyeinek és hátrányainak ismerete, árnyalt megítélése.
Az európai állampolgársággal járó előnyök megismerése.
Az alapvető emberi jogok, valamint állampolgári jogok és kötelezettségek
ismerete.
Magyarország politikai rendszerének ismerete.
Magyarország választási rendszerének ismerete.

1220
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3.3.2.3 11-12. évfolyam tagozatos képzés
3.3.2.3.1 11. évfolyam
Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Abszolutizmus és forradalom

Órakeret
24

Az angol gyarmatosítás kezdetei.
Eredeti tőkefelhalmozás megindulása.
Az abszolutizmus működése Angliában, illetve a tőkés gazdaság kibontakozása
a Tudor-korban.
Előzetes tudás
A reformáció folyamata, jelentősebb irányzatai, az anglikán vallás.
A francia abszolutizmus.
Közép- és Kelet-Európa helyzete a XVI-XVII. században.
Észak-Amerikai felfedezése és gyarmatosításának folyamata, gazdasági hatásai.
A polgárosodás megindulásának és a társadalomfejlődés alapvető lépéseinek
felvázolása Angliában.
Az alkotmányos monarchia gazdasági-, társadalmi hátterének és működésének
ismertetése.
A diktatórikus köztársaság és az alkotmányos monarchia politikai rendszerei
működésének bemutatása.
A XVII-XVIII. századi természettudományos fejlődés alapvető sajátosságainak, és a felvilágosodás világképére gyakorolt hatásának ismerete.
A világmindenség ésszel felfogható megértésének, a tudományos megismerés
elsőbbrendűségének, a folyamatos haladás, fejlődés utópisztikus eszményének
ismertetése.
Tantárgyi fejA hatalommegosztás formáinak és színtereinek felismerése.
lesztési célok
Az alapvetőnek nevezett emberi jogok feltárása, amelyek mind a mai napig a
nyugati demokráciák jogrendjének alapját jelentik.
Az európai régiók eltérő fejlődésének és egymásra kifejtett hatásának megismerése.
A felvilágosult abszolutista uralkodók céljainak és eszközeinek felismerése.
Annak belátása, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését
eredményezte.
A felvilágosodás eszméinek hatása az angol gyarmatok politikai küzdelmeire és
megvalósulásuk ismertetése az USA alkotmánya alapján.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A Stuartok abszolutizmusa. A
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
nemesség és polgárság együttélé- Képek alapján annak bemutatása,
kommunikáció:
se Angliában.
hogy a természettudományos eredA felvilágosodás és a
Az angol polgárháború és Crom- mények hogyan változtatták meg
romantika, a francia Enwell diktatórikus köztársasága.
gondolkodást.
ciklopédia, Voltaire:
A dicsőséges forradalom és az
Források alapján a hatalmi ágak,
Candide.
alkotmányos monarchia kialaku- illetve a demokratikus és a diktatólása.
rikus politikai rendszer bemutatása
A Jogok törvénye – forráselemés összevetése.
Fizika:
zés.
A földközéppontú és a
A természettudományok fejlődé- Kritikai gondolkodás:
napközéppontú világkép
se a XVII-XVIII. században. A
Annak értékelése, hogy mennyiben
jellemzői. A Föld, a
kísérlet, mint a megismerés esz“modern” az ekkor kialakuló polgári Naprendszer és a Koz1221
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köze.
A felvilágosodás ideológiája,
legfontosabb alkotói. Az új világszemlélet kialakulása (pl. racionalizmus), az újkori természettudományok (pl. mechanika, newtoni fizika) és társadalomtudományok (pl. társadalmi szerződés, államelmélet) kibontakozása.
A felvilágosult abszolutizmusok
Közép- és Kelet-Európában.
A 13 amerikai angol gyarmat
létrejötte, gazdasági és politikai
viszonyai.
Az amerikai függetlenségi háború
és a Függetlenségi Nyilatkozat.
Franciaország szerepe a háborúban.
Az USA alkotmánya és politikai
rendszere.
Filozófia: Descartes, Bacon,
Locke. A felvilágosodás filozófusai,Voltaire, Diderot, Rousseau.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

gazdaság és társadalom.
A rendi, az abszolút és az alkotmányos monarchia összehasonlítása
abból a szempontból, hogy a társadalom tagjai milyen arányban és
milyen mértékben képesek és jogosultak kontrollálni a kormányzatot.

mosz fejlődéséről alkotott csillagászati elképzelések.
Kepler törvényei, Newton.

Kommunikáció:
Folyamatábra készítése az angol
polgárháború és forradalom időszakáról.
Tájékozódás térben és időben:
Az ok-okozati viszony felállítása az
európai politikai, társadalmi, gazdasági, szellemi folyamatok és a felvilágosult abszolutizmusok kialakulása között.
Erkölcstan; etika:
Állampolgárság és nemzeti érzés. A
szabadság rendje: jogok és kötelességek. Magánérdek és közjó. Részvétel a közéletben. A társadalmi
igazságosság kérdése.
Fogalmak: Alkotmány, emberi jogok, polgári szabadságjogok,
parlamenti rendszer, Enciklopédia, ráció, a hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott abszolutizmus.
Személyek: Washington, Jefferson, Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot.
Topográfia: Angol és francia gyarmatok Észak-Amerikában
Boston, Washington, Poroszország, Lengyelország.
Kronológia: 1740-1748, 1756-1763, 1776, 1783.

Magyarország a Habsburg Birodalomban

Órakeret
34

A felvilágosodás kibontakozása Angliában, és kiteljesedése Franciaországban.
Abszolutizmus, felvilágosult abszolutizmus, a hatalmi ágak.
A három részre szakadt Magyarország.
Rendiség; a nemesi vármegye; a megyei önkormányzat.
A reformáció és ellenreformáció Magyarországon.
A török kiűzése és Magyarország Habsburg uralom alá kerülése.
A Spanyol örökösödési háború és az Északi háború jelentősége.
A Rákóczi-szabadságharc eseményei és a szatmári béke pontjai.
Az udvar és a rendek viszonya alakulásának bemutatása az ország török uralom
alóli felszabadítása idején.
A szatmári béke után kialakult kompromisszumos helyzet árnyalt értékelése.
A Pragmatica Sanctio hátterének és jelentőségének megértése, mely közel két1222
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száz évre meghatározta Magyarország és Ausztria viszonyát.
Az újjáépítéssel együtt járó demográfiai folyamatok felvázolása. Annak belátása, hogy a népek, nemzetiségek befogadásával /betelepülésével /betelepítésével
egy olyan soknemzetiségű állam jött létre, amely később nemzetiségi ellentétek
és konfliktusok alapjául szolgált.
A nemzetiségi konfliktusok felismerése, nyitottság az azok feloldására törekvő
konstruktív, együttműködésre épülő megoldások iránt.
Mária Terézia és a magyar rendek sajátos kapcsolatának felismerése.
A kettős vámrendelet lényegének megértése, és annak belátása, hogy bár kedvezően érintette a mezőgazdaság helyzetét, de gátját jelentette a hazai ipari
termelés kibontakozásának.
II. József törekvéseinek árnyalt megítélése.
A reformok a magyar rendekből kiváltott reakciójának megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A hatalmi ágak működése a
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
szatmári béke után; a „munkaSaját települése történetének az álta- kommunikáció:
megosztás” a nemesi önkorlános magyarországi viszonyokba
Nyelvújítás: Kazinczy
mányzat és a központi kormány- való elhelyezése. Annak meghatáro- Ferenc.
zat között.
zása, hogy változott-e a lakosság
A magyar felvilágosodás
száma, vallása, etnikai összetétele,
irodalma: Bessenyei
Magyarország újjászervezése;
gazdasági profilja stb. ebben az idő- György, Csokonai Vitéz
Erdély és a határőrvidékek külön szakban.
Mihály.
státusza.
Adatok alapján Magyarország etnikai arányaiban bekövetkezett váltoA visszafoglalt területek újranézások ismertetése.
Földrajz:
pesítése; ennek formái. MagyarMagyarország természeország új nemzetiségi viszonyai.
Kritikai gondolkodás:
ti adottságai.
A felvilágosult abszolutizmus áltaA Pragmatica Sanctio jelentősélános jellemzőinek felvázolása a
ge, mely hosszútávon meghatáHabsburg uralkodók tevékenységé- Ének:
rozta a Habsburg-magyar viben, ehhez képek ábrázolások gyűj- A barokk zene és a
szonyt.
tése.
klasszikus zene.
A kettős vámhatár rendelet hosszú
Mária Terézia; a felvilágosult
távú hatásainak bemutatása, előnyei
abszolutizmus uralkodóeszméés hátrányai melletti érvek felsoraInformatika:
nye.
koztatása.
Könyvtártípusok,
könyvtártörténet.
A Habsburg birodalmi gazdaság- Kommunikáció:
politika; Magyarország helye a
Magyarországi nemzetiségek, népmunkamegosztásban; a kettős
viseletek bemutatása tabló, Powervámhatár, mint konfliktusforrás.
Pointos előadás formájában.
A felvilágosult abszolutistauralódók
Az Urbárium (jelentősége) és a
időszakában létrejött magyar építéRatio Educationis.
szeti emlékek bemutatása.
II. József, a legvitatottabb HabsTájékozódás térben és időben:
burg. A birodalmi koncepció, és a Magyarország nemzetiségi térképén
legjelentősebb rendeletei.
a XVIII. században végbement módosulások vázolása, térképen való
A nemzeti ébredés: a kultúra és
ábrázolása. A legfontosabb nemzetiművelődés változásai.
ségek felsorolása és elhelyezése a
térképen.
1223
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Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Fogalmak: Helytartótanács, Pragmatica Sanctio, betelepítés,
bevándorlás, úrbérrendezés, kettős vámrendszer, Urbárium,
állandó hadsereg, vallási türelem, államnyelv, oktatáspolitika.
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József.
Topográfia: Határőrvidék, Bánát.
Kronológia: 1723, 1740-1780, 1767, 1777, 1780-1790.

A francia forradalom

Órakeret
15

Az angol polgárháború és az angol alkotmányos monarchia kialakulása.
Az észak –amerikai gyarmatok harca a függetlenség kivívásáért, melynek részeként megszületik a Függetlenségi Nyilatkozat és az Amerikai Egyesült Államok alkotmányos rendszere.
Előzetes tudás
A francia rendi gyűlés és a francia abszolutizmus működése.
A tudományos világkép kialakulása nyomán megszülető felvilágosodás eszméi.
A gyarmatosítás következtében kialakuló világkereskedelem, az eredeti tőkefelhalmozódás és a mezőgazdaság tőkés átalakulása.
A francia abszolutizmus bukásához és az 1789-es rendi gyűlés összehívásához
vezető okok feltárása.
Annak felismerése, hogy milyen hatással voltak a felvilágosodás eszméi és az
USA demokratikus rendszerének létrejötte a francia közgondolkodásra a rendi
gyűlés összehívásakor.
A társadalmi és a gazdasági átalakulás egymást erősítő hatásának bemutatása.
A feudális és a polgári-tőkés társadalmi-, gazdasági rend közötti különbség
feltárása.
A nemesi és az etnikai nemzetfogalom különbségeinek felismerése.
A liberalizmus ideológiájának, legfontosabb jegyeinek felfedezése az Emberi
Tantárgyi fejés Polgári Jogok Nyilatkozatában.
lesztési célok
Annak értelmezése, hogy az 1791-es alkotmány mennyiben valósítja meg az
állampolgárok jogegyenlőségét.
A francia forradalom főbb irányzatai (pl. alkotmányos monarchisták, girondiak,
jakobinusok), valamint képviselői társadalmi és politikai elképzeléseinek öszszehasonlítása.
A forradalom főbb korszakainak (alkotmányos monarchia, girondi köztársaság,
jakobinus diktatúra) megismerése és jellemzése.
Annak megértése, hogy az adott korszak hogyan tette lehetővé Napóleon hatalomra kerülését.
Napóleon uralkodásának, sikereinek majd bukásának árnyalt megítélése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok

A francia abszolutizmus válsága
XVI. Lajos uralkodása idején.
Az utolsó rendi gyűlés és a forradalom.
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (forráselemzés).

Ismeretszerzés, tanulás:
A nők szerepének vizsgálata a francia forradalom eseményeiben képek
és források alapján.
A napóleoni hadviselés jellegzetességeinek bemutatása képek alapján.
Kritikai gondolkodás:
A rendi, az abszolút és az alkotmá1224

Ének:
Marseillaise.
Művészetismeret–
kommunikáció:
A francia Enciklopédia,
Voltaire: Candide.
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Az alkotmányos monarchia időszaka, és bukása.
A forradalom radikalizálódása a
girondista köztársaság, a jakobinus diktatúra és a terror eszköze.
A direktórium és a konzulátus
időszaka. Napóleon útja a hatalom megszerzéséig.
A napóleoni háborúk időszaka, a
francia hegemónia fénykora, és
összeomlása.
A bécsi kongresszus. Európa új
rendje.
Filozófia: A felvilágosodás filozófusai (Diderot, Voltaire, Rousseau).

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fej-

nyos monarchia összehasonlítása
abból a szempontból, hogy a társadalom tagjai milyen arányban és
milyen mértékben képesek és jogosultak kontrollálni a kormányzatot.

Művészettörténet:
Klasszicizmus és romantika stílusjegyei.

Kommunikáció:
A forradalom főbb eseményeinek,
fordulópontjainak ismertetése folyamatábrában.
XVI. Lajos perének dramatikus előadása, források felhasználásával.
Tájékozódás térben és időben:
A forradalom jelentős eseményeinek
és a forradalom nagy szakaszakainak párosítása.
A francia állam határai változásainak bemutatása a napóleoni háborúk
korában.
A bécsi kongresszus döntései szerinti új európai határok ismertetése.
Erkölcstan, etika: Magánérdek és
közjó. Állampolgárság: jogok és
kötelességek. A társadalmi igazságosság kérdése.
Fogalmak: Forradalom, emigráció, reakció, girondista, jakobinus, terror, nemzet.
Személyek: XVI. Lajos, Maria Antoinette, La Fayette, Danton,
Robespierre, Napóleon.
Topográfia: Versailles, Vendée, Waterloo.
Kronológia: 1789. július 14.,1792, 1794, 1799, 1804-1815,
1815.

Az ipari forradalom és a nemzetállamok kialakulása

Órakeret
30

A nagy földrajzi felfedezések kora és a gyarmatosítás folyamata.
Az eredeti tőkefelhalmozódás megindulása.
A kontinentális munkamegosztás kialakulása és a mezőgazdaság tőkés átalakulása.
A kontinensek közötti politikai-gazdasági kapcsolatok kialakulása, a világkereskedelem.
Az alkotmányos monarchia működése.
A felvilágosodás eszméi.
Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca, az USA kialakulása.
A francia forradalom és vívmányai.
Napóleon és a francia hegemónia kora.
Az ipari termelés átalakulásának okainak feltárása.
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Az ipari forradalom az új energiaforrások hasznosításával, az új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák átalakításával az egyes társadalmi
rétegekre és csoportokra, valamint a természeti-társadalmi környezetre gyakorolt hatásának árnyalt megítélése.
Felismerni, hogy az ipari forradalom, amely létrehozta az ipari társadalmat, a
népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését eredményezte.
Az ipari forradalom első és második szakasza közötti hasonlóságok és különbségek feltárása.
A korszakban kialakult politikai ideológiák – liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőinek megismerése, és annak felismerése,
hogy ezek az ideológiák átalakult formában ma is léteznek.
A munkás- és érdekképviselet formáinak, céljainak, eredményeinek megismerése.
Annak felismerése, hogy a nemzetállamok megteremtésének igénye, és a tőkés
termelés folyamatos bővítésének kényszere magában hordozta a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte.
Az ipari forradalom újabb szakaszának eredményeivel járó (új iparágak, találmányok stb.) negatív következmények (környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek növekedése) tudatosítása.
A XIX. század második felében végbement gazdasági-, politikai-, társadalmi
változások felismerése, melyek szétfeszítették a régi fejlődési kereteket és
szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely
beletorkollott az első világháborúba.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az ipari forradalom, főbb szaka- Ismeretszerzés, tanulás:
Földrajz:
szai és hatásai.
Képek, illusztrációk alapján annak
Kontinensek földrajza,
bemutatása, hogy az egyes találmá- Európa országai, Balkán,
A technikai fejlődés megindulányok milyen hatással voltak az adott a városfejlődés szakasának feltételei és következméágazatra és hogy hogyan forradalszai, urbanizációs fonyei. Nagy-Britannia, „A világ
masították a gazdaságot.
lyamatok és hatásaik.
műhelye”.
Az egyenlőtlen fejlődés fogalmának
értelmezése.
A Szent Szövetség rendszere.
Statisztikai ábrák alapján annak
Művészetismeret–
ismertetése, hogy a gazdasági muta- kommunikáció:
Népek tavasza, forradalmak
tók szerint milyen átrendeződés
Stendhal, Balzac, Victor
1848-49-ben.
ment végbe a világgazdaságban
Hugo, Puskin, Zola,
A XIX. század eszméi: liberaliz- 1870-1914 között.
Dosztojevszkij, Vermus, nacionalizmus, konzervatilaine, Rimbaud, Baudevizmus.
Kritikai gondolkodás:
laire, Keats, Byron.
Európa a XIX. század második
Szövegtömörítés: a XIX. század
felében.
nagy eszméinek források alapján
Nemzetállami törekvések Eurótételmondatba foglalása.
Művészettörténet:
pában Olaszország, Németország, Annak kifejtése, hogy a XIX. száEklektika, szecesszió.
és a balkáni államok.
zadban kikristályosodó új állami
Oroszország az európai nagyhafeladatokat (oktatás, egészségügy,
talmak között.
szociálpolitika) milyen szolgáltatási Ének:
Az angol és a francia gyarmatosí- színvonalon működtette az állam és Verdi, Puccini, Wagner,
tás.
összevetése azzal, hogy ma ki és
Debussy.
Az Európán kívüli világ változá- hogyan működteti ezeket a szférásai a XIX. század második felékat.
lesztési célok
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ben: Afrika, Ausztrália, India,
Kína és Japán.
Az ipari forradalom második
szakasza. Új energiaforrások,
eljárások és iparágak.
Az iparvárosok és a megváltozott
természeti-társadalmi környezet:
gyár, vasút, nagyváros, munkásosztály és munkásmozgalom. A
szocializmus.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Kommunikáció:
Annak vázolása, hogy a nők szerepe
hogyan változott meg a XIX. században; mely okok vezettek a feminista mozgalmak kibontakozásához;
mit tűztek ki célul ezek a mozgalmak.
Az ipari forradalom első és második
szakaszának bemutatása, a különbségek és hasonlóságok felvázolása.
Az olasz és a német egység megvalósulásának bemutatása, hasonlóságok kiemelésével.

Fizika, természettudomány:
Hőerőgépek, a teljesítmény mértékegysége
(watt). Faraday.
Kémia:
Mengyelejev, Curie házaspár.
Biológia:
Pasteur, Darwin: evolúcióelmélet. védőoltások
(az immunológia tudományának kezdetei).

Tájékozódás térben és időben:
A történelmi tér változásainak leolvasása Lengyelország felosztását
végigkísérve.
Az 1848-as forradalmak időrendbe
Testkultúra:
állítása. A legfontosabb (olasz, fran- Az újkori olimpiák.
cia, német) forradalmak céljainak és
eredményeinek ismertetése.
Fogalmak: Nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, alkotmány, emberi jogok, polgári szabadságjogok, parlamenti rendszer, felvilágosodás, népfelség elve, hatalmi
ágak, forradalom, polgárháború, nemzetállam, szabad verseny,
monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet,
Internacionálé, anarchisták, anarchizmus, szocializmus, szociáldemokrácia, bolsevik, centrum, periféria, részvénytársaság,
monopólium, civil társadalom, középosztály, keresztényszocializmus, utópia, tömegkultúra, központi hatalmak, antant.
Személyek: Metternich, Watt, Stephenson, Marx, III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Bismarck, Garibaldi, Viktória királynő,
Edison, Lenin.
Topográfia: Krím-félsziget, Piemont, Németország, Német
Császárság, Olaszország Szuezi-csatorna, Panama-csatorna,
Elzász-Lotaringia.
Kronológia: 1853-1856, 1861, 1866, 1870, 1871, 1882, 1907.

A reformkor Magyarországon

Órakeret
37

A felvilágosodás és a francia polgári forradalom.
A forradalom vívmányai, jelentősebb szakaszai.
A napóleoni háborúk időszaka, gazdasági hatásai.
A Szent Szövetség rendszere és az új európai rend.
A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői.
Az ipari forradalom és jelentősebb találmányai.
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Magyarország helyzete a Habsburg Birodalomban.
A rendi országgyűlés működése.
A rendi országgyűlés és a megyerendszer szerepének és működésének megértése.
A magyar társadalom rétegződésének és életformáinak megismerése.
A reformkorban a nemzeti és a liberális eszme megjelenésének és összekapcsolódásának, valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás igényének felismerése.
A magyarországi nemzetiségek nemzeti öntudatra ébredéséből adódó új problémák felismerése.
Az "érdekegyesítés" társadalomtörténeti jelentőségének megértése.
Tantárgyi fejA magyar és az egyetemes történelem összefüggéseinek átlátása.
lesztési célok
A forradalom eredményeinek értékelése.
Ausztria és Magyarország közjogi viszonyában bekövetkező változások felvázolása.
A forradalom és szabadságharc idején létrejövő nemzeti egység és összefogás
jelentőségének felismerése, amely számos politikai, társadalmi és katonai
eredménnyel járt.
A korszak nagy alakjainak példáján keresztül pozitív nemzettudat kialakítása.
A szabadságharc fordulópontjainak ismerete. 1848-49 nemzetközi hátterének
erősítő és korlátokat szabó hatásának megismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A francia forradalom és a napóIsmeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
leoni háborúk hatása MagyarorA reformkor nagy alakjainak beazo- kommunikáció:
szágon.
nosítása, korabeli ábrázolásaik alap- A felvilágosodás és a
ján.
reformkor irodalma.
A magyar jakobinus mozgalom; a Széchenyi és Kossuth gyakorlati
Nemzeti dráma, nemzeti
jozefinista értelmiség.
alkotásainak felismerése és jelentő- színjátszás kezdetei.
ségük bemutatása.
Az agrárkonjunktúra; nemesség
és feudalizmus.
Kritikai gondolkodás:
Művészettörténet:
A nemzeti törekvések és a moderni- Klasszicizmus és romanA magyar nyelv ügye; nyelvújító záció ellentmondásos kapcsolatának tika.
mozgalom.
értelmezése a soknemzetiségű Magyarországon.
Gazdasági válság a napóleoni
Annak értékelése, hogy mit jelent és Ének:
háborúk után; igény a magyaror- miért fontos a felelősség elve a
Himnusz, Szózat, Erkel
szági polgárosodás előmozdításá- kormány esetében.
Ferenc: Hunyadi László
ra.
– a nemzeti opera szüleKommunikáció:
tése, Liszt Ferenc.
A magyar társadalom rétegződése A reformkori irodalom, színjátszás,
és életformái.
művészeti élet jelentős szereplőiről
tabló, PowerPointos előadás készíFöldrajz:
Széchenyi fellépése és programtése.
Magyarország természeja: MTA; Hitel, Világ, Stádium.
A magyar nemzeti törekvések és a
ti adottságai, folyamszaGyakorlati alkotások: infrastruk- megismert európai nemzeti mozbályozás.
túra; iparfejlesztés; az arisztokrá- galmak céljainak összehasonlítása.
cia szerepe a reformprogramban; A szabadságharc bel- és külpolitikai
együttműködés Béccsel.
problémáinak bemutatása.
Tájékozódás térben és időben:
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A liberális nemesség fellépése
(Wesselényi, Deák, Eötvös, Kossuth); középbirtokos nemesség;
az érdekegyesítés programja.
Nemzeti törekvések és modernizáció. „Haza és haladás”. A jobbágykérdés.

A vasútépítés és a folyamszabályozás céljai – kereskedelmi útvonalak
beazonosítása.
A legfontosabb nemzetiségek felsorolása és elhelyezése a térképen.
A szabadságharc legfontosabb eseményeinek ismertetése térkép segítségével.

A magyarországi nemzetiségek
nacionalista mozgalmai. Kulturális és politikai nacionalizmus.
A rendi országgyűlések, mint a
reformfolyamat fórumai (183236; 1840, 1844, 1847-48).
Kossuth programja: örökváltság
(önkéntes, majd kötelező, állami
kárpótlással); népképviselet, közteherviselés; Magyarország gazdasági önállóságának igénye
(Védegylet).
Klubpártok: Konzervatív Párt,
Ellenzéki Párt.
Az 1847-48-as országgyűlés, és
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.
Haynau rémuralma, megtorlás.
Kulcsfogalmak/ fogalmak

Fogalmak: Országgyűlés, reform, polgári átalakulás, polgárosodás, Akadémia, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, reform1229
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kor, közteherviselés, érdekegyesítés, örökváltság, védővám,
zsellér, nyilvánosság, államnyelv, cenzúra, márciusi ifjak, 12
pont, nemzetőrség, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség, honvédség, kormánybiztos, (állami) függetlenség, trónfosztás, nemzetiségi törvény.
Személyek: Martinovics Ignác, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Liszt Ferenc, Wesselényi Miklós,
gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Eötvös
József, gróf Batthyány Lajos, Jókai Mór, Petőfi Sándor, Görgey
Artúr, Klapka György, Bem József, Damjanich Miklós,
Jellasič, Windischgraetz, Haynau.
Topográfia: Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, Pákozd, Kápolna,
Debrecen, Isaszeg, Segesvár, Világos, Komárom, Arad.
Kronológia: 1795, 1825, 1830-1848, 1830, 1832-36, 1848.
március 15., 1848. április 11., 1848. szeptember 29., 1849. április 6., 1849. április 14., 1849. május 21., 1849. augusztus 13.,
1849. október 6.

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Modern Magyarország születése
1850-1914

Órakeret
38

Ausztria pozíciója Európában.
Az ipari forradalom szakaszai, legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar,
közlekedés) és néhány találmánya.
Népek tavasza.
Nemzetállamok kialakulása és a katonai – politikai szövetségi rendszerek létrejötte.
A balkáni konfliktusok okai.
A nacionalizmus, liberalizmus, konzervatív izmus és szocializmus eszméi. Az
alkotmányos monarchia működése.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei, szereplői és jelentősége.
A szabadságharc bukása és a megtorlások.
Annak felismerése, hogy a szabadságharc erőszakos leverése nem járt együtt a
forradalom összes vívmányának megsemmisítésével, de a politikai bizonytalanság gátolta a fejlődés kibontakozását.
Az ellenállás módozatainak felismerése, a passzív ellenállás mibenléte.
A passzív ellenállás és a jobbágyfelszabadítás elhúzódó kárpótlása következtében a magyar nemesség helyzetének tarthatatlanná válásának megértése.
Az emigráció szerepének és tevékenységének, illetve a Habsburg Birodalom
külpolitikai kudarcainak a kiegyezés felé mutató irányának felismerése.
A kiegyezés reális kompromisszumként való értékelése, amely megfelelt a kor
erőviszonyainak.
A kiegyezés alternatívái, a kiegyezéshez fűződő viták felvázolása.
A politikai konszolidáció fontosságának megértése, mely kedvező feltételeket
teremtett a magyar gazdaság robbanásszerű fejlődéséhez és a magyarság polgárosodásához.
A dualizmus-kori fejlődés és a környezet átalakítások mai napig érződő következményeinek megismerése.
A korszak világhírű tudósainak és találmányaik ismerete.
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A dualista rendszer és a soknemzetiségű birodalom ellentmondásosságában és a
zsidó-magyar együttélésben rejlő feszültségek felfejtése.
A torlódó társadalom és a tömegkultúra néhány jelenségének vizsgálata. Budapest világvárossá válásához szükséges adottságok felismerése.
A dualista államot szétfeszítő válságtényezők feltárása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A birodalom újjászervezése 1849 Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
után, és az önkényuralom.
A statisztikai ábrát használva a Mo- kommunikáció:
narchia nemzetiségi adatainak öszBalladák: Arany János:
A passzív ellenállás fogalma és
szevetése a két „uralkodó nemzet”
A walesi bárdok.
gyakorlata.
arányával. A dualista rendszer és a
soknemzetiségű birodalom között
A kiegyezéshez vezető út. Nemfeszülő ellentmondás felismerése.
Ének:
zetközi háttér (az olasz és német
Az atlasz megfelelő térképei és táb- Liszt Ferenc életműve.
egység, valamint a Kossuthlázatai alapján a dualizmuskori Ma- Az operett.
emigráció szerepe).
gyarország demográfiai / etnikai /
gazdasági / infrastrukturális / népA kiegyezés alternatívái, a kiegészségügyi viszonyainak ismerte- Művészettörténet:
egyezéshez fűződő viták.
tése.
Klasszicizmus, romantika, szecesszió és eklekA kiegyezés tartalma és értékelé- Kritikai gondolkodás:
tika jellemzői.
se. A horvát-magyar kiegyezés.
A kiegyezés árnyalt értékelése Kossuth és Deák írásai, levelei alapján.
A nemzetiségi és népoktatási
A kiegyezés értékelése egy magyar, Földrajz:
törvény.
illetve egy nemzetiségi állampolgár Magyarország közlekeszemszögéből.
dési struktúrája. TerméA dualizmus megszilárdulása,
Annak kifejtése, hogy egy modern
szeti adottságai, folyamTisza Kálmán miniszterelnöksépolgári államban miért szükséges,
szabályozás.
ge.
hogy mindenki legalább alapfokú
árvizek kiváltó okai.
oktatásban részesüljön.
A polgári állam kiépülése Magyarországon. Közigazgatás,
Kommunikáció:
Fizika:
közegészségügy, oktatásügy.
A pártstruktúra ábrázolása a duaA dualizmus kori malizmus időszakának.
gyar találmányok, torziMagyar nemzetiségi politika és a Budapest világvárossá válásának
ós inga, transzformátor,
nemzetiségi törekvések. Zsidóbemutatása kiselőadás, PowerPoin- villamos mozdony, karmagyar együttélés feszültségei.
tos prezentáció által.
burátor.
Az egyes társadalmi rétegek életA dualizmus kori magyar gazda- módját, életkörülményeit bemutató
ság átalakulása.
előadás tartása.
Kémia:
A gyufa.
A dualizmus kori Magyarország
Tájékozódás térben és időben:
torlódó társadalma.
A dualista Magyarország nemzetiségeinek felsorolása és az egyes
Testkultúra:
Népesség és egészségügy. Buda- csoportok össznépességen belüli
Magyar olimpiai részvépest világvárossá fejlődése. Polszázalékos arányának meghatározá- tel. Hajós Alfréd, magári jómód és városi modernizása a térkép ábrái alapján, illetve ada- gyar sikersportágak (pl.
ció.
tok gyűjtése a be- és kivándorlás
úszás, vívás).
A munkásság és a föld népe.
mutatóiról és irányairól.
A kiegyezés létrejöttét elősegítő
A tömegkultúra néhány jelensége külpolitikai tényezők számbavétele.
Magyarországon. Divat, szórako- Az európai és a magyar események
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zás, sport, sajtó.
A dualizmus válságtényezői.
Közjogi kérdés, nemzetiségi feszültségek, munkás és földműves
mozgalmak.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

ok-okozati viszonyba állítása.

Fogalmak: Helytartótanács, betelepítés, bevándorlás, úrbérrendezés, kettős vámrendszer, állandó hadsereg, vallási türelem,
államnyelv, oktatáspolitika, országgyűlés, reform, polgári átalakulás, polgárosodás, Akadémia, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, érdekegyesítés, örökváltság, védővám, zsellér, nyilvánosság, államnyelv, cenzúra, márciusi ifjak, 12 pont, nemzetőrség, sajtószabadság, választójog,
felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség, honvédség,
kormánybiztos, (állami) függetlenség, trónfosztás, nemzetiségi
törvény, passzív ellenállás, emigráció, kiegyezés, horvát kiegyezés, dualizmus, dualista monarchia, Osztrák-Magyar Monarchia, közös ügyek, polgárosodás, tőkés fejlődés, dzsentri, úri
középosztály, nagypolgárság, kispolgárság, népoktatás, kivándorlás, nemzetiségi viszonyok, asszimiláció, állami anyakönyvezés, millennium.
Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Martinovics
Ignác, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály,
Liszt Ferenc, Wesselényi Miklós, gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Eötvös József, gróf Batthyány Lajos,
Jókai Mór, Petőfi Sándor, Görgey Artúr, Klapka György, Bem
József, Damjanich Miklós, Jellasič, Windischgratz, Haynau,
Ferenc József, Haynau, Deák Ferenc, gróf Andrássy Gyula,
báró Eötvös József, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Tisza István,
Jászi Oszkár, Ady Endre, Csonka János, Eötvös Loránd, Jedlik
Ányos.
Topográfiai: Határőrvidék, Bánát, Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, Pákozd, Kápolna, Debrecen, Isaszeg, Segesvár, Világos,
Komárom, Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Pest, Buda,
Óbuda, Budapest, Bosznia-Hercegovina.
Kronológia: 1740-1780, 1767, 1777, 1780-1790, 1795, 1825,
1830-1848, 1830, 1832-36, 1848. március 15., 1848. április 11.,
1848. szeptember 29., 1849. április 6., 1849. április 14., 1849.
május 21., 1849. augusztus 13., 1849. október 6., 1867, 18671916, 1868, 1875-1890, 1896.

Összetett történelmi folyamatok meghatározó összefüggéseinek, szereplőinek beazonosítása, a folyamatok főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatása, elemzése.
A fejlesztés várt
Vaktérképen bejelölt fontosabb történelmi helyszínek azonosítása.
eredményei a 12. évA XX. század kisebb korszakainak felismerése, illetve egy-egy korszak
folyam végén
főbb jelenségeinek, jellemzőinek, szereplőinek, összefüggéseinek ismerete.
A történelmi személyiségek életpályájáról, tevékenységéről kialakított
saját értékítélet árnyalt megfogalmazása.
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Az utókor, a történelmi emlékezet többféle módon és szempont szerinti
értékelésének ismerete egy-egy esemény vagy személyiség esetében.
Szabadon választott példa segítségével hosszabb időtávú történelmi változások bemutatása.
Az írásos források típus szerinti csoportosítása.
Egy forrás szerzőjének szándékának, álláspontjának felismerése, és a forrás és saját ismeretei alapján való indokolása.
Különböző típusú források és saját ismeretei összevetésével egy témáról
összefoglaló ismertetés írása.
Karikatúrák vagy szimbolikus ábrázolások alapján szerzőjük álláspontjának bemutatása.
Különböző térképek összehasonlításával változások vagy folyamatok (pl.
etnikai, településszerkezeti, gazdasági) bemutatása.
Statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok, sematikus ábrák, magyarázó
ábrák alapján szöveges elemzést készíteni.
Ellentmondásosan értékelhető eseményekről és személyekről érvekkel
alátámasztott vélemény kialakítása.
A történelmi fogalmak jelentésváltozásainak ismerete.
Jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségek, mint kortársak
felismerése.
Magyar történelmi eseményekhez egyetemes, egyetemes történelmi eseményekhez magyar események rendelése időbeli közelség alapján.
A magyar történelem sorsfordító eseményeinek több szempontból való
bemutatása.
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3.3.2.3.2 12. évfolyam
Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Az első világháború

Órakeret
22

Felfedezések.
Gyarmatosítás.
Ipari forradalom.
Az Amerikai Egyesült Államok kialakulása és terjeszkedése.
A XIX. század nagy eszméinek hatásai és a munkásmozgalom kialakulása.
Az európai nemzetállamok létrejötte.
Az olasz és a német egység létrejötte.
Előzetes tudás
Az ipari forradalom második szakasza, a tudomány és technika fejlődésének új
hulláma.
A keleti kérdés, illetve az Oszmán-Török Birodalom és a Balkán helyzete.
Magyarország fejlődése a dualizmus korában.
A Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségei helyzete.
A dualista monarchia válságának jelei.
A modern nemzetállamok gazdaságának, valamint a tőkés termelés állandó
bővítési kényszerének megismerése, és annak belátása, hogy mindez magában
hordozta a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amelyek többek között a
gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezték.
Az ellentmondás felfedezése a modern, felvilágosult Európa és a gyarmatosítás
gyakorlata között.
A gazdasági pozíciók átrendeződése a nemzetállamok közötti háborús összeütközéshez vezetett, mely minden eddiginél magasabb technikai színvonalon
történt.
Az ipari forradalom és a technikai fejlődés hatásainak felismerése, melyek senki által előre nem sejtett módon „tökéletesítették” a háborút.
A régi fejlődési kereteket szétfeszítő azon törekvések megismerése, amelyek
szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely
beletorkollott az első világháborúba.
Tantárgyi fejAz új technikai, harcászati eszközök és módszerek szerepének felismerése az
lesztési célok
elhúzódó harcokban, az óriási ember- és anyagi veszteségekben.
A hátország szerepének felvázolása egy hosszú háborúban.
Az oroszországi események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterének, és a
XX. századi történelem további alakulására gyakorolt hatásainak ismerete.
A Habsburg Birodalom részét képező Magyarország szerepének reális értékelése a világháború eseményeit illetően.
Az első világháborút lezáró békerendszer keltette ellenmondások árnyalt megközelítése, különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra.
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának kül- és belpolitikai okainak értékelése.
Károlyi Mihály tevékenységének és a Tanácsköztársaság uralmának árnyalt
megítélése.
A trianoni békediktátum tartalma, a veszteségek jelentőségének és máig tartó
hatásainak megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Spanyol és portugál gyarmatbiro- Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
dalom hanyatlása, az angolA nagyhatalmak és gyarmataik ará- kommunikáció:
francia-holland gyarmatosítás,
nyának értékelése táblázat adatai
Móricz Zsigmond: Bar1234
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gyarmatbirodalmak (1815-1870).
Az ópiumháborúk.
Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.
A monopolkapitalizmus rendszerének jellemzői.
A Föld végső felosztása; a század
végi gyarmatosítás; a berlini
kongresszus a „jogos” foglalásról.
Nagyhatalmi konfliktusok és a
szövetségi rendszerek kialakulása. Az antant és a központi hatalmak.
Az I. világháború kirobbanásának
körülményei. Haditervek és azok
kudarcai.
Az állóháború kialakulása. Fontosabb események, frontok, az
újfajta hadviselés, és a hátország
szerepe.
Magyarország az első világháborúban.
Az oroszországi forradalmak.
A szovjet kormány békedekrétuma (forráselemzés).
Az USA belépése a háborúba.
A központi hatalmak összeomlása.
A Párizs-környéki békék. Nagyhatalmi érdekek és ellentétek a
tárgyalásokon.
Magyarországon a háborús vereség következményei:
Az Osztrák-Magyar Monarchia
felbomlása.
Az őszirózsás forradalom és a
népköztársaság.
A Tanácsköztársaság intézkedései, a tavaszi hadjárat. A vörös
terror és a bukás.
Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg élén. Fehér terror.
A trianoni békediktátum, illetve
gazdasági, társadalmi és etnikai
következményei.
Kulcsfogalmak/ fogalmak

alapján.
A szövetségi rendszerek kialakulása
és a gyarmatosítás folyamatának
összevetése.

bárok, Ady Endre, Babits Mihály háborús versei.

Kritikai gondolkodás:
Annak összehasonlítása, hogy a
napóleoni háborúkhoz képest menynyiben más az első világháború a
fegyverben lévők száma; a fegyverzet technikai színvonala, pusztító
képessége; a hátország, illetve a
civil lakosság helyzete tekintetében.
Annak megfogalmazása, hogy miért
alakulhatott ki a XIX. században az
a gondolat, hogy a fehér ember felsőbbrendű. E fehér felsőbbrendűségi
tétel összehasonlítása a liberális és a
keresztény gondolkodással.

Földrajz:
Európa és a Kárpátmedence domborzata és
vízrajza.

Kommunikáció:
A wilsoni pontok közül azoknak a
kiemelése, melyek a XIX. században szokásos nemzetközi elvekhez
képest új gondolatot jelentenek.
A „nemzeti önrendelkezés”, illetve a
„népek önrendelkezése” fogalmak
értékelése.
Vita lefolytatása arról, hogy az első
világháború kirobbanása törvényszerű volt-e, vagy elkerülhető lett
volna.

Kémia:
Hadászatban hasznosítható vegyi anyagok.

Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A filmhíradók, tömegkommunikáció, médiumok hatása a mindennapi életre.

Tájékozódás térben és időben:
Az első világháború eseményeinek
és a magyar hadiesemények okokozati viszonyba állítása.
Térkép segítségével az első világháború legfontosabb frontjainak, hadszíntereinek bemutatása.
A háború kiemelkedő eseményeinek
időrendbe rendezése.
A Párizs környéki békerendszer
által kialakított új európai határok,
és új államok határainak azonosítása
a térképen.

Fogalmak: Polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet,
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központi hatalmak, antant, villámháború, állóháború, központi
hatalmak, hátország, forradalom, bolsevik, szovjet, polgárháború, kommunizmus, békerendszer, kisantant, kisebbségvédelem.
Személyek: Lincoln, Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla,
Lenin, Trockij, Clemenceau, Wilson.
Topográfia: Szarajevó, Marne, Somme, Pétervár, Doberdó,
Piave, Versailles, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok.
Kronológia: 1861-65, 1873, 1882, 1904, 1907, 1914. július 2.,
1914-18, 1917, 1918. november 3., 1919, 1919-1920, 1918
október 31., 1919. március 21., 1919. augusztus 1., 1920. június
4.

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Diktatúrák és polgári demokráciák

Órakeret
35

Gyarmatbirodalmak és szövetségesi rendszerek.
Az első világháború eseményei, jellemzői.
Az USA részvétele az első világháborúban.
A Párizs környéki békék.
Német-francia szembenállás.
Forradalmak Oroszországban.
Kommunista veszély: világforradalom, proletárdiktatúra.
A nemzetiségi kérdés az Osztrák-Magyar Monarchiában és Magyarországon.
A Monarchia felbomlása és a trianoni béke, annak területi, etnikai, gazdasági,
katonai, nemzetpolitikai, demográfiai tartalma.
Az első világháború lezárulása és a Párizs környéki békék megismerése, melyek a francia hegemón törekvések győzelmét jelentették az európai kontinensen.
Annak felismerése, hogy a világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az
USA centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte.
Az amerikai tőke Európába áramlása, illetve a Dawes-terv következményeinek
felvázolása.
Európa újjáépítésének ismertetése.
A gazdasági válság destabilizáló hatásának felismerése, mely a radikális politikai erők népszerűségének növekedését okozta.
A totalitárius rendszerek és a polgári demokráciák közötti alapvető különbségek megvilágítása.
Az emberek manipulálásának technikailag tökéletesített és tömegesen bevethető termékeinek megismerése.
Az egyén és a közösség új viszonyának, a tömeg, mint új jelenség vizsgálata.
Magyarországon a polgári demokratikus rendszer sikertelenségének külső és
belső okainak felvázolása.
A trianoni veszteségek társadalmi, szellemi és gazdasági rövidtávú hatásainak
és hosszú távú következményeinek tudatosítása.
A határok által elszakított területeken a kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetének megértése.
Annak belátása, hogy e nemzeti trauma akadályozta a két világháború közötti
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Magyarország modernizálását, demokratikus reformját.
A gazdasági világválság magyarországi hatásainak vázolása.
A külpolitikai alternatívák felismerése és annak, hogy hogyan vezetett a revíziós külpolitika a második világháborús újabb tragédiához.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Nemzetek Szövetsége létreIsmeretszerzés, tanulás:
Földrajz:
hozása. Az új világgazdaság. A harmincas évekbeli filmes
Magyarország és Közép-Európa
propaganda látványos elemeitermészeti adottságai. Az új hatáA harmadik Róma, fasiszta
nek elemzése: kép és zene;
rok és a természeti környezet
diktatúra Olaszországban.
mozgalmasság; a tömeg szere- összefüggései.
peltetése; szimbólumok; az erő
A weimari köztársaság.
kifejeződése; a Vezér arcai, stb.
Statisztikai adatok alapján anMatematika:
Világpolitikai eseményei, a
nak megállapítása, hogy a nagy Grafikonelemzés (az „agrárolnémet-francia közeledés az
világválság idején hogyan ala- ló”értelmezése).
1920-as években.
kult a termelés és az életszínvonal.
Művészetismeret−kommunikáció:
Horthy Miklós hatalomra
A mai magyar munkanélküliJózsef Attila, Móricz Zsigmond.
kerülése.
ség arányának összevetése a
Trianon a magyar költészetben. A
A konszolidáció kezdete Ma- nagy világválság idején tapasz- Nyugat mint folyóirat, és mint
gyarországon: Teleki Pál első talható arányokkal.
mozgalom. A népi írók munkája.
miniszterelnöksége.
Helytörténeti kutatási feladat:
A határon túli irodalom.
életlehetőségek, életviszonyok
A Bethlen-korszak jellemzői, a saját lakóhelyen a két világeredményei és válsága.
háború között.
Mozgóképkultúra és médiaismeGazdasági növekedés, oktatás
ret:
és szociálpolitika.
A tömegkommunikáció, a filmA magyar külpolitika céljai
Kritikai gondolkodás:
híradók és a médiumok hatása a
és lehetőségei a két világháAnnak bizonyítása, hogy az
mindennapi életre. A magyar
ború között. A trianoni hatáőszirózsás forradalom polgári
hangosfilm kezdetei.
rokon túli magyarság sorsa.
demokratikus forradalom volt.
A Horthy-korszak vizsgálata
A világgazdasági válság.
az őszirózsás forradalom idején Biológia:
Roosevelt reformprogramja, a megfogalmazott polgári deSzent-Györgyi Albert munkássáNew Deal. A jóléti állam és a mokratikus reformokhoz kéga.
modern fogyasztói társadapest: a választójog, a szólás-,
lom gyökerei.
sajtó- és gyülekezési szabadság, illetve a földreform tekinKormányzati formák a két
tetében.
világháború között, parlaKorabeli filmhíradók, törtémenti demokráciák és totalinelmi interjúk vizsgálata a törtárius rendszerek összehason- ténelmi hitelesség szempontjálítása.
ból.
Az „ellenségkép” fogalmának,
Nemzetközi viszonyok a két
szociálpszichológiai funkciójávilágháború között. Az angol nak felismerése. Olyan jelenés a francia gyarmatbirodakori konfliktusok keresése,
lom. Kína és Japán.
ahol az „ellenségkép” politikai
manipulációként működik.
A sztálini Szovjetunió; tervgazdálkodás, erőltetett iparo- Kommunikáció:
sítás; a mezőgazdaság kollek- A Népszövetség szervezetének,
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tivizálása; a koncepciós perek.
A nemzetiszocializmus sikerei Németországban: a náci
ideológia; a totális állam, a
Führer. Az antiszemitizmus
gyökerei.
Tekintélyuralmi rendszerek
Közép-Európában és a Balkánon.
A világválság magyarországi
hatása.
A revíziós külpolitika; olasznémet orientáció és jobbratolódás; a revízió első lépései.
Gazdaság és társadalom a
Horthy-korszakban. Életképek a két világháború közötti
Magyarországról.
A náci Németország terjeszkedése. A spanyol polgárháború. Az Anschluss és Csehszlovákia feldarabolása. A
szovjet-német megnemtámadási szerződés.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

döntési mechanizmusának értékelése.
Annak értelmezése, hogy a
New Deal időszakában az állam gazdaságélénkítő szerepe
miért nem a termelő ágazatokban jelenik meg.
A polgári demokráciában az
állampolgároknak a kormányzat befolyásolására adott lehetőségeinek ismertetése.
Érvekkel alátámasztott
vélemény ismertetése az ellentmondásosan értékelhető
személyekről (Károlyi, Teleki,
Horthy)
Tájékozódás térben és időben:
Az első világháború utáni világtörténet, az európai történelem, a magyar történelem eltérő időbeli ritmusának és kölcsönhatásainak elemzése, okokozati viszonyba állítása.
A hitleri agresszió állomásainak és a magyar revízió állomásainak időrendi sorrendbe
állítása és beazonosítása vaktérképen.
Fogalmak: Jelenkor, parlamenti demokrácia, gazdasági válság,
nagy gazdasági világválság, tőzsde, túltermelési válság, tervgazdálkodás, totális diktatúra, nemzeti szocializmus, Führer-elv, fajelmélet, antiszemitizmus, koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, tervgazdálkodás, propaganda, fasizmus, korporatív állam,
egypártrendszer, kollektivizálás, GULAG, őszirózsás forradalom,
kommunisták, tanácsköztársaság, proletárdiktatúra, vörös- és fehérterror, ellenforradalom, kormányzó, trianoni békeszerződés, határon túli magyarok, numerus clausus, antiszemitizmus, konszolidáció, társadalombiztosítás, irredentizmus, revízió.
Személyek: Stresemann, Mussolini, Hitler, Sztálin, Roosevelt,
Horthy Miklós, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Peyer Károly,
Gömbös Gyula, Bajcsy-Zsilinszky Endre.
Topográfia: Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Szudéta-vidék,
Trianon, trianoni Magyarország, (Magyarország új határai), Kárpátalja, Felvidék, Bácska.
Kronológia: 1922, 1925, 1929, 1929-1933, 1933, 1936, 1938,
1939. szeptember 1., 1918 október 31., 1919. március 21., 1919.
augusztus 1., 1920. június 4., 1921-1931, 1927, 1938. november 2.,
1939. március 15.

1238

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T ö r t é n el e m t an t ár gy c s o p or t

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

A második világháború

Órakeret
32

Az első világháború és a Párizs környéki békerendszer.
Német-francia szembenállás.
Az olasz fasizmus és külpolitikai céljai.
A Szovjetunió létrejötte és külpolitikai céljai.
A gazdasági világválság.
Előzetes tudás
Az USA gazdasága.
A náci Németország és külpolitikai céljai.
Az első világháború, a forradalmak és a trianoni békediktátum következményei
Magyarországon.
A revíziós törekvések, a magyar külpolitika és a német orientáció.
Nagyhatalmak titkos vagy nyílt megegyezéseinek megismerése, melyek következményeiként megtörtént a hatalmi övezetek kijelölése, kisebb államok felosztása, országhatárok erőszakos megváltoztatása, illetve népcsoportok kitelepítése
vagy megsemmisítésükre való törekvés.
Annak érzékeltetése, hogy a modern technikai háttérrel és erővel irracionális
elméletek is valóságossá válhatnak.
A tudomány és a modern kor vívmányainak megismerése, melyeket a felek felhasználtak a háború céljainak elérésére.
A hátországot, civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőinek
Tantárgyi fejismerete és a tömegpusztító hadászati eszközök használatának elítélése.
lesztési célok
A nemzetközi együttműködésre irányuló törekvések megerősödésének és az
ENSZ létrejöttének felvázolása.
A háború során Magyarország kényszerpályára kerülésének és ennek az ország
sorsára gyakorolt hatásának, politikusainak árnyalt megítélése.
A politikai antiszemitizmus megerősödésének és mozgatórugóinak feltárása,
veszélyeinek azonosítása, a diszkrimináció elítélése, a fajelmélet és szörnyű
következményeinek (pl. elkülönítés, deportálás, megsemmisítés) elutasítása.
A Magyarországot sújtó háborús pusztítások, emberveszteségek és a szuverén
államiság elvesztésének megismerése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Lengyelország lerohanása és Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret−kommunikáció:
felosztása. A furcsa háború. Helytörténeti kutatási feladat:
Bulgakov, Thomas Mann, Orwell,
A Szovjetunió terjeszkedése: lakóhelyem a II. világháború
Szolzsenyicin.
Lengyelország, a Baltikum,
idején. Mennyiben érintették a
a szovjet-finn háború.
hadiesemények a települést?
Németország sikerei NyuHányan estek el a fronton a
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
gat-Európában: Dánia, Nor- lakosok közül; voltak-e civil
A göbbelsi propaganda sikere. A
végia, Belgium, Hollandia,
áldozatai a háborúnak. Voltak- média kifejező eszközei és ezek
Luxemburg. A francia kapi- e áldozatai a zsidó, illetve a
hatásmechanizmusa.
tuláció és megszállás, a Vicigány holocaustnak.
Katonai célpontok a jelentős
chy köztársaság.
A magyar zsidóságot ért jognyersanyaglelőhelyek.
Anglia egyedül; a légicsata. fosztás megismerése a zsidóA balkán megszállása, a
törvények alapján.
Szovjetunió elleni hadjárat;
Háborús bűnösök, kollaborán- Mozgóképkultúra és médiaismeret:
az antifasiszta koalíció létre- sok, ellenállók és embermenA fényképezés, film jelentősége.
jötte; Moszkva és Sztálintők a második világháborúban A fikcionális és a dokumentarista
grád.
− emberi magatartástípusok,
ábrázolásmód felismerése, jellemMagyarország részvétele a
élethelyzetek megfigyelése,
zése.
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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”.
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.
Márai Sándor: Napló 194344 (forráselemzés). Lakóhelyem és a II. világháború.
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,

következtetések levonása.
Kritikai gondolkodás:
Játékfilmek, filmhíradók, viszszaemlékezések történelmi hitelességének vizsgálata.
Összefüggés megtalálása a
technikai-tudományos háttér, a
bürokratikus közigazgatás és a
tömeges deportálások lebonyolítása között.
Kérdések megfogalmazása a
korabeli források, visszaemlékezések megbízhatóságára vonatkozóan.
A magyarországi zsidótörvények és az Egyetemes Emberi
Jogok Nyilatkozatának összevetése. Annak megállapítása,
hogy a zsidótörvények mely
alapvető emberi jogokat sértenek.
Kommunikáció:
Önállóan gyűjtött háborús képekből, családi fotókból összeállítás, tabló készítése.
Folyamatábra készítése a német terjeszkedésről.
Vita lefolytatása arról, hogy
szükséges volt-e az atombomba bevetése a háború végén,
katonai és erkölcsi-etikai érvek
vizsgálatával, a „háborús bűnösség” korabeli meghatározásával ( a Nemzetközi Jog
Alapelvei c. dokumentum segítségével).
Az ENSZ nemzetközi életben
betöltött jelentőségének és a
világbéke megőrzésében kifejtett szerepének szemléltesse
mai példával.
Tájékozódás térben és időben:
A történelmi tér változásainak,
a náci Németország és a Szovjetunió 1939–1941 közötti terjeszkedésének leolvasása a
térképekről.
A fontosabb események, jelentősebb harci események krono1240

A társadalmi nyilvánosság átalakulása a tömegkommunikáció hatására, a modern tömegtársadalmakban
a média tematizálja a közbeszédet.
Művészettörténet:
Az avantgárd: Picasso: Guernica.
Ének:
Az avantgárd zene, a dzsessz.
Testkultúra:
Olimpiatörténet – a berlini olimpia
(1936).
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megszállási övezetek, zónák. lógiai besorolása.
Németország rendezési terve. Új határok, békekötések.
A lengyel kérdés. A kollektív bűnösség 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.
Fogalmak: Totális háború, antifasiszta koalíció, hadigazdaság, koncentrációs tábor, gettó, deportálás, népirtás, holokauszt, partizán,
antifasiszta ellenállás, háborús bűnös, bécsi döntések, területi revízió, hadigazdaság, „hintapolitika”, nyilasok, nyilas mozgalom, zsidótörvények, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, nyilas
uralom.
Személyek: Roosevelt, Hitler, Sztálin, Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Teleki Pál, Bárdossy
Kulcsfogalmak/ fogalmak László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc.
Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway-szigetek, ElAlamein, Sztálingrád, Kurszk, Normandia, Auschwitz, Hirosima,
Jalta, Potsdam, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Észak-Erdély, Újvidék, Voronyezs, Don-kanyar.
Kronológia: 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. június 6.,
1945. május 9., 1945. augusztus 6., 1945. szeptember 2., 1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. január, 1944. március 19., 1944.
október 15., 1944. december 21., 1945. április.

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Szuperhatalmak kora

Órakeret
43

Az ipari forradalmak és a világkereskedelem folyamata.
Gyarmatbirodalmak és a függetlenségi mozgalmak az I. világháború előtt.
A „fehér ember” és az exportált európai értékrend az őslakosok, bennszülöttek
szemében.
A második világháború története és a szövetségesek háború alatti együttműködése, valamint a köztük feszülő ellentétek okai.
Az ENSZ megalakítása, szervezete és működésének problémái.
A sztálinista modell elemei.
Kelet-közép-európai kisállamok és konfliktusaik.
Európa keleti felének szovjet érdekszférába kerülése.
Az II. világháború utáni Európa-centrikus világkép leáldozásának érzékeltetése.
Annak bemutatása, hogy a két szuperhatalom elkülönülése hogyan teremtett
végletesen megosztott világot.
A két világrendszer jellemzőinek felvázolása és annak bemutatása, hogy a szocialista világrendszer hogyan próbál vonzó alternatívát nyújtani a tőkés világgal
szemben.
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Az új világháború veszélyét hordozó konfliktuszónák megismerése.
A volt gyarmatok önállóvá válásának felvázolása.
Az Észak- Dél effektus mibenlétének és a harmadik világ általános problémáinak érzékeltetése, a kétpólusú világrendszer befolyását az egyes régiók önállósági törekvéseire.
A fegyverkezési verseny és az űrkutatás szerepének és folyamatának felvázolása.
Az Európai integráció okainak, folyamatának és jelentőségének megértése, és
annak, hogy melyek az integráció racionális elemei, s mely konfliktusok akadályozzák működését.
A kétpólusú világrend megszűnéséhez vezető tényezők feltárása és hogy a
Szovjetunió és a keleti blokk felbomlása milyen változásokat hozott a világpolitikában.
A „fogyasztói társadalom”, illetve a „jóléti állam” fogalmának tisztázása.
A jelenkor kihívásainak megismerése.
Az egyenlőtlen fejlődés következtében a fejlett ipari társadalmakra háruló nagyobb felelősség felismerése.
A globális problémák leküzdésében a civil kezdeményezések átütő erejének
érzékeltetése.
Annak megmutatása, hogy a polgári demokratikus struktúra engedi a kormányzat legnagyobb mértékű befolyásolását az állampolgárok számára.
Olyan attitűd közvetítése, melynek segítségével a diákok a hétköznapi életben
is felvállalják a környezetért és az emberiség jövőjéért történő felelősségteljes
közreműködést.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A kétközpontú világrend kiIsmeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret−kommunikáció:
alakulása és a hidegháború
Táblázatok adatai alapján
Orwell, Szolzsenyicin, Hrabal,
kezdete.
annak kifejtése, hogy a hiCamus.
Marshall-terv: európai segédegháború során kibontakozó
lyezési program. Európai innagyhatalmi versengés az élet
tegrációs terv amerikai ellen- mely területeire terjedt ki, és
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
őrzéssel.
melyik fél nyerte meg?
Dokumentumfilmek, híradók
A NATO megalakítása.
A hidegháború főbb eseméelemzése. Tömegkommunikációs
A szovjet hatalmi tömb kiala- nyeinek ismeretében grafikon eszközök.
kítása 1947-49 között; a
készítése enyhülés és elhideKGST; a sztálinista modell
gülés viszonylatáról.
elemei.
A kelet-közép-európai orszá- Kémia:
A kínai forradalom; a kínai
gok szovjetizálásának bemu- Hidrogénbomba, nukleáris fegyveszocializmus sajátosságai.
tatása a Szovjetunióról tanul- rek.
A német kérdés; a két német
tak alapján.
állam létrejötte.
Korabeli újságcikkek tanulA gyarmati felszabadító moz- mányozása alapján a törtéTestkultúra:
galmak első szakasza; India; a nelmi háttérre utaló tartalmi
Olimpiatörténet (1980, 1984).
Gandhi vezette függetlenségi elemek, műfaji, nyelvi sajáMagyar részvétel és sikerek a kormozgalom sikerei; India és
tosságok megnevezése.
szak olimpiáin.
Pakisztán; a hindu−mohamedán konfliktus.
Kritikai gondolkodás:
A hidegháború általános jelAz olajválság után a keleti
Földrajz:
lemvonásai.
blokk országai számára a
Szocialista ipari központok, iparKorea és Vietnam.
kelet-nyugati cserekapcsolavárosok.
Sztálin halála; a hruscsovi
tok kedvezőtlenebbekké válányitás meghatározó elemei;
sának okainak értékelése.
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korlátozott párbeszéd a konfliktusok feloldására (USASZU közeledés; osztrák államszerződés; 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 kötelezett országok mozgalma.
Az arab világ; az olajkincs; az
iszlám szerepe az arab országokban.
Afrika felszabadulásának lépései.
A nyugat-európai integráció
folyamata. Az OECD.
A szocialista integráció anyagi-technikai háttere. KGST.
Extenzív iparfejlesztés és dezintegráció.
A két szuperhatalom gazdasági versenye: fegyverkezés,
és 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;
(SALT-1 stb.). Az Európai
Biztonsági és Együttműködési
Értekezlet záróokmánya –
forráselemzés.

Korabeli filmhíradók, újságcikkek, tankönyvrészletek
elemzése történelmi hitelesség szempontjából.

Az olajválság gazdasági hatása a keleti, illetve nyugati
világban.
A kelet – nyugati cserearányromlás. A szocialista országok eladósodása.
A Gorbacsov-korszak; a
Szovjetunió felbomlása.
Rendszerváltás Közép-Kelet-

Etika:
Korunk kihívásai. A tudományos-technikai haladás etikai
kérdései,
A felelősség új dimenziói a
globalizáció korában,
Ökoetika,
A közösség és a korrupció
problémája.

Kommunikáció:
Különböző szempontok alapján a tőkés és a szocialista
világrend összehasonlítása.
A hidegháború háborús konfliktusainak megadott szempontok alapján történő egybevetése.
Források, adatok segítségével
Kína jelentőségének bizonyítása a világpolitikában.
Az Észak- Dél effektus tartalmának ismertetése, képekkel való illusztrálása.
A családi munkamegosztás
megváltozásának ismertetése
a nők tömeges munkába állása miatt.
Tájékozódás térben és időben:
Vaktérképen bejelölt fontosabb
történelmi helyszínek azonosítása.
A gyarmati felszabadító mozgalmak nagy hullámainak
bemutatása, a kialakuló új
határok és új államnevek eredetének meghatározása.
A történelmi tér változásainak
követése: közép- és keleteurópai államok határainak
változásai az 1990-es évek
elején és a Szovjetunió szétesése utáni új államok létrejötte.

1243

Művészettörténet:
A posztmodern, a szocreál, a szocialista városépítészet.

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T ö r t é n el e m t an t ár gy c s o p or t

Európában. A nemzeti konfFelelősség utódainkért.
liktusok megerősödése.
Bioetika.
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 KözépKelet-Európa.
A kelet-közép-európai országok együttműködési nehézségei; nemzetiségi konfliktusok;
a térség polarizálódása.
A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia szétesése
és polgárháborúja.
Az Egyesült Államok gazdasági és politikai súlya a világban.
A „harmadik világ” demográfiai válságának társadalmi és
gazdasági okai.
Az ázsiai kontinens; Japán és
a délkelet-ázsiai régió szerepének növekedése a világgazdaságban.
A jelenkor kihívásai: a jóléti
állam, tudományos-technikai
forradalom, a globális problémák, és a fenntarthatóság
kérdései.
Fogalmak: Vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny,
atombomba, kommunista diktatúra, enyhülési politika, harmadik
világ, régió, világgazdaság, globalizáció, globális világ, integráció,
szociális piacgazdaság, európai integráció, népességrobbanás, fogyasztói társadalom, urbanizáció, környezetkárosítás, környezeti
katasztrófa, terrorizmus, koalíció, háborús bűnös, népbíróság, jóváKulcsfogalmak/ fogalmak
tétel, kitelepítés, lakosságcsere, rendszerváltozás.
Személyek: Nehru, Gandhi, Mao-Ce-tung, Truman, Adenauer,
Hruscsov, Kennedy, Brandt, Walęsa, Reagan, Gorbacsov.
Topográfia: NSZK, NDK, Kuba, Korea, Afganisztán.
Kronológia: 1945-1947, 1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1961,
1968, 1975, 1990, 1991.
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Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

Magyarország a szovjet tömbben

Órakeret
48

Magyarország története a második világháborúban.
A német orientáció eredménye, a Magyarország önálló államiságának megszűnése.
A német megszállás alóli szovjet felszabadítás és a szovjet megszállás.
Az megszállási övezetek kialakulása a háború után és a párizsi békerendszer.
Előzetes tudás
A Szovjetunió politikai rendszere, a sztálinista modell elemei. Kelet-középeurópai kisállamok és konfliktusaik.
Európa keleti felének, s vele Magyarországnak tartósan a szovjet érdekszférában maradása.
Magyarország számára a kelet-nyugat elhatárolódásból követező feltételrendszer megismerése.
A sztálinista modell magyarországi bevezetésének felvázolása, politikai, gazdasági, társadalmi szempontok alapján.
Azon tényezők felvázolása, melyek az 1956-os forradalom kitöréséhez vezettek.
Az egyes személyek, közösségek, politikai csoportok a forradalom és szabadságharc béli szerepének árnyalt értékelése.
Az 1956-os forradalom által kikényszerített változások felvázolása.
A kádári rendszer által teremtett sajátos szocialista rendszer, a „legvidámabb
barakk” jellemzése.
A „puha diktatúra” Magyarország további történelmére és jelenére gyakorolt
hatásainak átlátása.
Tantárgyi fejAnnak megértése, hogy Kádár János személyisége és a nevével fémjelzett korlesztési célok
szak miért osztja meg ma is a közvéleményt.
A szocialista gazdaságpolitika eladósodáshoz vezető útjának felismerése, és
annak meghatározása, hogy mennyiben határozta ez meg a rendszerváltás utáni
Magyarország lehetőségeit.
A magyarországi békés rendszerváltás nemzetközi és hazai hátterének, menetének ismerete, jelentőségének és árnyoldalainak tudatosítása.
Magyarország mai politikai rendszerének és társadalmi szerkezetének értelmezése.
A modern polgári demokráciákban az állampolgárok számára adott alapvető
jogok és lehetőségek megismerése.
Annak érzékeltetése, hogy miért fontos a sajátos jogok deklarálása a nemzeti és
etnikai kisebbségek számára.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magyarország háborús vesz- Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret−kommunikáció:
teségei.
Magyarország
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarA SZEB működése; a koalí- szovjetizálásának bemutatása a nokságról.
ciós pártok.
Szovjetunióról tanultak alapAz 1945-ös választások; a
ján.
Tildy- és Nagy-kormány; a
Korabeli újságcikkek tanulmá- Mozgóképkultúra és médiaismeret:
földreform; gazdasági stabi- nyozása alapján a történelmi
Tömegkommunikációs eszközök.
lizáció.
háttérre utaló tartalmi elemek, Dokumentumfilmek, híradók
Békeszerződés; a németek
műfaji, nyelvi sajátosságok
elemzése.
kitelepítése.
megnevezése.
Kommunista nyomás; az
Statisztikai adatok alapján (egy
1947-es választások.
főre jutó fogyasztás, illetve
Testkultúra:
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A fordulat éve: 1948.
A sztálinista diktatúra működése a Rákosi-korszakban.
Államosítás, pártállam, terror. Köz- és magánéleti, valamint kulturális és gazdasági jellegzetességek.
Nagy Imre miniszterelnöksége és reformprogramja; a
Nagy Imre féle irányzat veresége.
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc; 1956 sajtója
− forráselemzés.
A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései.
A szovjet beavatkozás; megtorlás és konszolidáció; a
„szocializmus alapjainak
lerakása” Magyarországon.
A hatvanas évek; a felnövekvő új nemzedék értékrendje. A „fogyasztói társadalom” magyarországi megjelenése.
A kádár-rendszer társadalom- és kultúrpolitikája.
Az új gazdasági mechanizmus kísérlete.
Életforma és életszínvonal a
hetvenes-nyolcvanas években.
A szomszédos országok és a
határon túli magyarság sorsa.
Eladósodás; gazdasági és
társadalmi válságtünetek.
A rendszerváltás körülményei, nemzetközi háttere, a
demokratikus átalakulás és a
piacgazdaság kialakulása.
Az 1990-es választások.
A szociális piacgazdaság
jellemzői.
Az Alaptörvény, a magyar
alkotmányosság elemei és
intézményei.
A magyar társadalom szerkezetváltozásai.
A hazánkban élő nemzetiségek és vallási kisebbségek
helyzete. A cigányság törté-

tartós fogyasztási cikkek) a
Kádár-rendszer életszínvonal
növekedésének értékelése.

Olimpiatörténet Magyar részvétel
és sikerek a korszak olimpiáin.

Kritikai gondolkodás:
Korabeli filmhíradók, újságcikkek, tankönyvrészletek
elemzése történelmi hitelesség
szempontjából.
A társadalmi viszonyok és a
társadalmi mobilitás lehetőségének vizsgálata az 1945-1990
közötti Magyarországon.
Korabeli karikatúrák, tréfák
értelmezése által a Kádárrendszer meghatározó társadalmi problémáinak bemutatása.
Történelmi interjúk vizsgálata
a történelmi hitelesség szempontjából.

Földrajz:
Szocialista ipari központok, iparvárosok.
Vizuális kultúra: a szocreál, a szocialista városépítészet.

Kommunikáció:
Felszabadítás / megszállás? −
A különböző megközelítések,
eltérő értékelések érveinek
bemutatása.
A családi munkamegosztás
megváltozásának ismertetése a
nők tömeges munkába állása
miatt.
Annak értékelése, hogy az
„önkizsákmányolás” hogyan
hat a személyiségre, a családi
életre; milyen egészségügyi
vonzatai vannak. Mai életvezetési technikák felsorolása,
megbeszélése.
Tájékozódás térben és időben:
Az 1945 utáni világpolitikai és
magyarországi események okokozati viszonyba állítása.
A szocialista iparosítás településszerkezetre való hatásának
bemutatása.
A szocialista iparosítás korszakában épült vagy akkor
jelentősen megnövekedett városok felsorolása és vaktérképen való azonosítása.
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nete, helyzete és a romaintegráció folyamata.
A Magyar Köztársaság külpolitikája és külkapcsolatai;
kapcsolatok a szomszédos
országokkal; a határokon túli
magyarság és az anyaország
kapcsolata. Magyar állampolgárok külföldön: útlevél,
vízum.
Magyarország gazdasága és
beilleszkedése az európai,
illetve világgazdaságba. A
globális világ kihívásainak
hatása Magyarországra.

Kulcsfogalmak/ fogalmak

A fejlesztés várt eredményei a 12. évfolyam
végén

Erkölcstan, etika:
Egyén és közösség. Társadalmi szolidaritás. Többség és
kisebbség.

Fogalmak: Vasfüggöny, koalíció, háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, államosítás,
pártállam, földosztás, kollektivizálás, internálás, munkástanács, függetlenség, ellenzéki mozgalmak, reformszocializmus, rendszerváltozás, vízum.
Személyek: Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás, Nagy
Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád.
Topográfia: Sztálinváros, Leninváros.
Kronológia: 1945, 1945-1947, 1945-1948, 1947. február 10., 1948,
1949, 1953, 1956. október 23., 1956. november 4., (1956. október
23-tól november 4-ig), 1963, 1968, 1989. október 23., 1989-1990,
1990, 1991.
Összetett történelmi folyamatok meghatározó összefüggéseinek, szereplőinek beazonosítása, a folyamatok főbb kérdéseinek problémaközpontú
bemutatása, elemzése.
Vaktérképen bejelölt fontosabb történelmi helyszínek azonosítása.
A XX. század kisebb korszakainak felismerése, illetve egy-egy korszak
főbb jelenségeinek, jellemzőinek, szereplőinek, összefüggéseinek ismerete.
A történelmi személyiségek életpályájáról, tevékenységéről kialakított
saját értékítélet árnyalt megfogalmazása.
Az utókor, a történelmi emlékezet többféle módon és szempont szerinti
értékelésének ismerete egy-egy esemény vagy személyiség esetében.
Szabadon választott példa segítségével hosszabb időtávú történelmi
változások bemutatása.
Az írásos források típus szerinti csoportosítása.
Egy forrás szerzőjének szándékának, álláspontjának felismerése, és a
forrás és saját ismeretei alapján való indokolása.
Különböző típusú források és saját ismeretei összevetésével egy témáról
összefoglaló ismertetés írása.
Karikatúrák vagy szimbolikus ábrázolások alapján szerzőjük álláspontjának bemutatása.
Különböző térképek összehasonlításával változások vagy folyamatok
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(pl. etnikai, településszerkezeti, gazdasági) bemutatása.
Statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok, sematikus ábrák, magyarázó ábrák alapján szöveges elemzést készíteni.
Ellentmondásosan értékelhető eseményekről és személyekről érvekkel
alátámasztott vélemény kialakítása.
A történelmi fogalmak jelentésváltozásainak ismerete.
Jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségek, mint kortársak
felismerése.
Magyar történelmi eseményekhez egyetemes, egyetemes történelmi
eseményekhez magyar
események rendelése időbeli közelség alapján.
A magyar történelem sorsfordító eseményeinek több szempontból való
bemutatása.
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3.3.3

Demokráciára nevelés

Demokráciát eredményesen és a lényeget érintően megtanulni kizárólag csak a gyakorlatban lehet.
Akkor is, ha ehhez szükség van megfelelő elméleti háttérre, a különböző tudományos diszciplínák
ismereteire, a szaktantárgyak segítségére is.
Ennek a tantárgynak ezért akkor van értelme, ha a puszta ismeretátadáson, a tételes tudás fejlesztésén túllépve sikerül egy igazán gyakorlati tárgyat létrehozni, amely a szokottnál is szorosabb kapcsolatot talál a diákok mindennapi tapasztalásával, élményanyagával, a szűkebb iskolai és a tágabb
társadalmi környezettel.
A tananyag problémacentrikus, amely a gyerekek valódi élethelyzetéből (valóban megtörténtekből
vagy a tanár által mesterségesen generált, de életszerű, a korosztály számára életszerűnek látszó) és
műalkotásokból (elsősorban filmekből, az ifjúsági szubkultúrából, másodsorban a világirodalomból)
kiindulva teszi lehetővé a demokrácia kérdésköréhez tartozó fogalmak, jelenségek, konfliktusok,
élethelyzetek, vizsgálatát, megértését, elemzését, megvitatását és eljátszását.
A cél: tudatos állampolgári magatartás kialakítása olyan készségfejlesztő módszerek alkalmazásával, amely az óra keretei között elősegíti az emberi társadalom különböző helyzeteinek személyes
megélését, s alkalmassá tehet a jövőben a felnőtt-lét ismeretlen helyzeteiben is eligazodni; egyben
megteremti, erősíti a problémakezelés és a konfliktus-feldolgozás képességét.
Az órákon folyamatosan a diák iskolai létére, diák szerepére kívánunk reflektálni, középpontba állítva az iskolai öntudat és iskolai közéletiség megerősítésének a szándékát.
Ezzel elkerülhetőnek látszik a téma több létező veszélyforrása: pl. az aktuálpolitizálás; vagy a történelem tantárgy „rátelepedése” a tárgyra.
A tantárgy bevallott célja a pezsgőbb iskolai élet beindítása is, ami kihatással lehet pl. a diákönkormányzat, az Iskolatanács és az Iskolabíróság jobb, eredményesebb működésére.
A tantárgy erénye a rugalmasság. A nyitott tananyag lehetővé teszi, hogy a korszerűség, aktualitás
megőrizhető legyen, a folyamatos frissítés lehetősége megmaradjon.

3.3.3.1.1 Nyelvi előkészítő évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

A jog.

Órakeret
18 óra

Társas együttműködés. Kooperáció fogalma, szocializáció. Egyén és közösség
viszonya a történelemben.
A társadalom alapegysége: a család.
Társadalmi rétegek kialakulása. Társadalmi hierarchia, munkamegosztás.
Az állam kialakulása, szerepe, feladatai. A hatalmi ágak: törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás, viszonyuk egymáshoz. Történelmi példák a jogalkotás gyakorlatára (pl. Mezopotámia, Hellász, Róma, a feudalizmus kora). Állampolgári jogok az ókorban és a középkorban.
Társadalmi egyenlőtlenségek a tanult korszakokban. A jogfosztottság fogalma
(pl. rabszolgák, jobbágyok).
A korábban szerzett tudás saját szavakkal összefoglalása; mások elbeszéléseinek, a tömegkommunikációból szerzett ismereteknek a reprodukálása, az ismeretek általánosítása, a sztereotípiák felismerése. Különböző információk összehasonlító elemzése. Ábrák, grafikonok, statisztikák értelmezése, a szükséges
következtetések levonása. Lényeg kiemelése. Tartalmi kérdések megfogalmazása önállóan. Forráselemzés, a forráskritika tudatos alkalmazása. Az önálló
tájékozódás képessége, az adott témában önállóan tájékozódás, tanórán kívüli
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ismeretszerezés, tudatos munkatervezés, önálló vázlatírás, áttekinthető dokumentáció készítése. Megadott témáról a tanár irányt adó segítsége mellett önállóan beszámoló szerkesztése, kiselőadás tartása, projektmunka készítése. A
problémák megfelelő formában történő megvitatása, meggyőző érvelés adott
álláspont mellett, más nézeteinek, tetteinek kulturáltan véleményezése, kritizálása. Egyes témák dramatizálása, modellálása. Kooperálás a társakkal, tevékenyen pár- illetve csoportmunka. Törekvés a problémák megoldására, a konfliktusok kezelésére, konszenzus megalkotására. Döntési képesség kialakítása
személyes és a közösséget érintő kérdésekben. Reális önértékelés kialakítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelménye
Kapcsolódási pontok
A demokrácia szó jelentése. A
Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
tantárgy céljainak tisztázása.
Információ-keresés – Szótárak, lekommunikáció:
A megsérült jog – a szokás, ilxikonok használata.
Magánélet és közélet
lem, erkölcs és jog különbségéSzerepjáték, csoportmunka a közkonfliktusai. Egyén és
nek tisztázása – egyéni és csoport akarat kifejezésének megszervezéközösség az irodalommunka - anyaggyűjtés, feladatlap. séről.
ban.
Egyenlőtlenség, jogi egyenlőtlen- Fogalomgyűjtés.
Szophoklész: Antigoné
ség – csoportverseny (mozgásos
Szövegelemzés – az Emberi Jogok
Katona József: Bánk
játék) az egyenlőtlen feltételekből Egyetemes Nyilatkozata. (EJENY)
bán.
fakadó egyenlőtlenség személyes Feladatlap az egyetemes jogokat
József Attila élete és
megtapasztalására, feladatlap.
érintő kérdésekben.
művei.
Az emberi jog – az Emberi Jogok Önálló információ feldolgozás – az
A pop-rock-kultúra alkoEgyetemes nyilatkozata, jelzésállampolgári jogok önálló feldolgo- tásai.
szerű történeti áttekintése – csozása, esetek gyűjtése.
portmunka, szövegelemzés.
Az ismeretek összegzése - A jog
Az emberi jogok alakulásának
fogalmának kialakítása. Lényeg
Művészettörténet:
történeti áttekintése.
kiemelés.
Szokások, mindennapok
A magyar állampolgár alapvető
Adatgyűjtés a magyar állami gonmegörökítése a művéjogainak tisztázása, e jogok sédozottak helyzetéről.
szetekben.
relme – szövegelemzés, esetgyűjA jogtalanság, jogfosztés, személyes tapasztalatok, fel- Kritikai gondolkodás:
tottság ábrázolása a műadatlap.
Az EJENY pontjainak egybevetése
vészetben.
Az állampolgári jogok korlátai:
a valósággal a világban, Magyaror- Szabadság-ábrázolások.
személyes meggyőződés pl.
szágon. – összehasonlítás.
(élethez-halálhoz való jog).
Önálló véleményalkotás – Pl. Miért
A közösség jogai – disputa az
maradt ki a Függetlenségi Nyilatko- Történelem:
állampolgári jogok felfüggeszté- zat végleges szövegéből a rabszolA demokrácia fogalma,
séről - feladatlap, konkrét példák gaságra vonatkozó paragrafus.
ókori és újkori demokrágyűjtése.
Esetmegbeszélés – a kómában lévő
ciák. A Függetlenségi
A jog – az előzőek alapján a jog
édesanya személyiségi jogainak
Nyilatkozat, az Emberi
fogalmának tisztázása –; szöveg- tiszteletben tartása – csoportos vita
és Polgári Jogok Nyilatelemzés, feladatlap egyéni felaz orvosi beavatkozás elutasításáról. kozata – elemzés. Az
dolgozása, közös konklúzió. A
Dramatizált vita az élethez és a haEmberi Jogok Egyetemagánjog és a közjog megkülön- lálhoz való jogról.
mes Nyilatkozata.
böztetése.
A szülők jogainak és kötelességeiSzokásjog-jog viszonya.
Jog és kötelesség fogalma.
nek megfeleltetése a kölcsönösség
Szokás és illem a törtéAz önérvényesítés formái. Minelve alapján a gyerek jogaival, köte- nelemben.
dennapi történet a metrón. Szelességeivel.
Egyenlőtlen
fejlődés.
repjáték.
Hátrányos
társadalmi
Jogi és erkölcsi kötelesség küKommunikáció:
helyzet.
lönbségének belátása. Esetekhez Osztályozás, rendszerezés– esetek
Társadalmi rétegek, szojogok, jogi és erkölcsi kötelessé- besorolása a szokás, illem, erkölcs,
cializáció.
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gek rendelése.
Gyerek és szülő – alapfogalmak
tisztázása, gyerek, kamasz, serdülő, ifjú. Kamaszkorra jellemző
eset megbeszélése. Több szempontú értékelés.
A szülő kötelességei és jogai.
A gyerek jogai, kötelességei.
Esetmegbeszélés. Mit mond a
jog? Összevetés az ENSZ
egyezménnyel. – bírósági tárgyalás eljátszása. Egybevetés a tényleges ítélettel.
„Akinek elvették a nevét” –
esetmegbeszélés.
Állami gondozottak.
A gyerekkort és a felnőttkort elválasztó jogi különbségek –
csökkenő jogok kontra gyarapodó
jogok – Magyarországon és Angliában, régen és ma.

jog témakörébe – feladatlap, egyéni
munka.
Egy gazdasági állampolgári jog
megsértése – rajzban.
Az állampolgári jogok felfüggesztésének esetei – következtetések levonása.
Fogalmazás –pl. milyen lenne a
társadalom jog nélkül?
Esetmegbeszélés – a szereplők viselkedése hátterének, okainak feltárása, megvitatása.
„Te hogyan viselkedtél volna a helyében?”
Tablókészítés az állami gondozottakról.
Angol és magyar jogok összehasonlító elemzése.

Etika: Az erkölcs fogalma, mi a
jó, mi a rossz?
Társadalmi normák.
Cselekedetek erkölcsi megítélése.
Egyén és közösség.
Szülők, gyermekek, család.
Szolidaritás, társadalmi igazságosság.
Szegénység, hátrányos helyzet,
demográfiai egyenlőtlenség.
Filozófia: A szabadság fogalma,
korlátai.
Az egyén választása.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Atomizálódás, biológiai meghatározottság, civil társadalom,
civilizáció, demokrácia, demokratikus garanciák, demokratikus
választójog, erkölcs, érdek, egyéni érdek-közösségi érdek, előítélet, etika, érdekvédelem, érték, értékrend, felelősség, hagyomány, hatalom, hatalmi ágak, hatalommegosztás, hátrányos
helyzet, hiány, jogrend, kampány, kirekesztettség, kooperáció,
kompromisszum, konszenzus, közvetett és közvetlen választás,
kötött és kötetlen mandátum, média, mobilizáció, legitimáció,
minta, multikulturalitás, munkamegosztás, norma, nyomásgyakorlás, önkormányzat, parlamentarizmus, szabadság, szabály,
szabályszegés, szabálykövetés, szándék-következmény, szerződés, szocializáció, szokás, szolidaritás, sztereotípia, szuverenitás, társadalmi csoport, társadalmi igazságosság, társadalmi
szerep, társadalom, tolerancia, törvény, verseny.
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Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A jog

Órakeret
18

Társas együttműködés. A kooperáció fogalma, szocializáció. Egyén és közösség viszonya a történelemben.
A társadalom alapegysége: a család.
Társadalmi rétegek kialakulása. Társadalmi hierarchia, munkamegosztás.
Az állam kialakulása, szerepe, feladatai.
A hatalmi ágak: törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás, viszonyuk
Előzetes tudás
egymáshoz. Történelmi példák a jogalkotás gyakorlatára (pl. Mezopotámia,
Hellász, Róma, a feudalizmus kora). Állampolgári jogok az ókorban és a középkorban.
Társadalmi egyenlőtlenségek a tanult korszakokban.
A jogfosztottság fogalma (pl. rabszolgák, jobbágyok).
A korábban szerzett tudás saját szavakkal összefoglalása; mások elbeszéléseinek, a tömegkommunikációból szerzett ismereteknek a reprodukálása, az ismeretek általánosítása, a sztereotípiák felismerése. Különböző információk összehasonlító elemzése. Ábrák, grafikonok, statisztikák értelmezése, a szükséges
következtetések levonása. Lényeg kiemelése. Tartalmi kérdések megfogalmazása önállóan. Forráselemzés, a forráskritika tudatos alkalmazása. Az önálló
tájékozódás képessége, az adott témában önállóan tájékozódás, tanórán kívüli
ismeretszerezés, tudatos munkatervezés, önálló vázlatírás, áttekinthető dokuTantárgyi fejmentáció készítése. Megadott témáról a tanár irányt adó segítsége mellett önállesztési célok
lóan beszámoló szerkesztése, kiselőadás tartása, projektmunka készítése. A
problémák megfelelő formában történő megvitatása, meggyőző érvelés adott
álláspont mellett, más nézeteinek, tetteinek kulturáltan véleményezése, kritizálása. Egyes témák dramatizálása, modellálása. Kooperálás a társakkal, tevékenyen pár- illetve csoportmunka. Törekvés a problémák megoldására, a konfliktusok kezelésére, konszenzus megalkotására. Döntési képesség kialakítása
személyes és a közösséget érintő kérdésekben. Reális önértékelés kialakítása.
Ismeretek
Fejlesztési követelménye
Kapcsolódási pontok
Jog és kötelesség az iskolában. A Ismeretszerzés, tanulás:
Művészetismeret–
tanár joga és kötelessége.
A lancashire-i tanárok szabályai
kommunikáció:
Diák és tanár konfliktusa – konk- 1850-ben – szövegelemzés, értékeKarinthy Frigyes: Tanár
rét eset.
lés.
úr kérem
Milyen a jó tanár? – nyitott mon- Lényeg kiemelés, rangsorolás - az
Ottlik Géza: Iskola a
datok. Jellegzetes tanár és diák
iskolaválasztás szempontjainak
határon
magatartásformák. A sztereotípia rangsorba állítása.
Molnár Ferenc: Pál utcai
fogalma.
Gyűjtsenek példát olyan szabályok- fiúk
A tekintélyelvű és a demokratira, amelyeknek a megfogalmazásáRowling: Harry Potterkus pedagógia fogalmának a
ban diákok is részt vettek, az ő jakönyvek.
megismerése.
vaslataikra módosítottak valamit!
A gyermekkel szembeni köteleKiselőadás: a Diákjogi Charta bezettségek.
mutatása.
Történelem:
A gyermek joga.
Példakeresés az érdekképviseletre a Iskola a történelemben.
Szabályok, korlátok, kötelezetttörténelemből.
A gyerek megítélése,
ségek.
Mit jelent az érdekember kifejezés? szerepe a családban a
– szótárazás.
történelem különböző
Az iskolaválasztás szempontjai.
Kutatás az iskola dokumentumaiban korszakaiban.
Az iskola céljai, feladatai. Te
a DÖK történetéről.
Érdekvédelem, érdekmiért tanulsz?
Az Iskolatanács múltjának feltárása. képviselet a történelem-
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Együttműködés tanár és diák
között.
Szabadság az iskolában. A szabadság korlátai. Szempontok,
döntési szintek.
Mi korlátozza a tanárokat?
Iskolai szabályok régen és most,
Magyarországon és másutt.
Minek kell a házirend? Az iskolai
szabályok és az iskolai gyakorlat
ellentmondásai – fegyelmi problémák.
Egy házi rend közös megfogalmazása.
Esetmegbeszélés – egy megtörtént eset elemzése. A szereplők
csoportosítása érdekeik szerint.
Mi befolyásolhatja magatartásukat, véleményalkotásukat? – véleményalkotás önállóan írásban.
Az Iskolabíróság működése. Saját szabályaink. A szabályalkotás
módszerei.
Gondatlanság, szándékosság.
Felelősség-elhárítás.
Érdekvédelem, érdekérvényesítés.
Ki vagyok én? Önismeret – önbizalom. „Emberke a fán” Önmagunk jellemzése – egy fontos
szóval. Kiegészítés kilenc továbbival. Rangsorolásuk, csoportosításuk.
Az érdek fogalmának meghatározása.
Diákérdek az iskolában.
A Diákjogi Charta elemzése.
Összevetése a saját iskolai gyakorlattal.
A diákönkormányzat helyzete a
saját iskolában.
Interjú készítése meghívott vendéggel (iskola vezetője, tanára,
felsős diák, volt diák) – a DÖK
múltjának feltárása az iskolában
– iskolai híradó, újság stb. alapján.
Választási szabályok megismerése, a legitimitás biztosítása.
Ismerkedés az iskola demokratikus intézményeivel. Iskolatanács
(a diákok, tanárok, szülők közös

Kritikai gondolkodás:
Szavazás, érvelés – mi a rosszabb: a
túl kicsi vagy a túl nagy iskolai szabadság?
A DÖK-választás nehézségeinek
megvitatása.
Eredményes-e az Iskokatanács (a
diákok, szülők, tanárok közös döntéshozó szerve) az iskolában? Mi
lehet a viszonya a DÖK-höz? Nem
éppen ő az akadálya a DÖK megszületésének? – vita
Kritikai elemzés írása az iskola
egyik médiumáról.
Kommunikáció:
Érvelés saját álláspont szerint a különböző pedagógiai magatartásformák mellett.
Marketing szövegek fogalmazása
iskolaválasztáshoz.
Iskolaplakát készítése – reklám.
Készítsenek
„Felelős”
címmel
négyoldalas, képekkel is ellátott
politikamentes igényes újságot valódi híreken alapuló rovatokkal.
Kiáltvány megfogalmazása a diákérdekekről.
Egyéni diákérdekek megfogalmazása – társak keresése hozzá.
Interjúkészítés előzetes felkészülés
alapján.
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döntéshozó szerve).
Milyen a jó IT-küldött?
Média az iskolai demokrácia
szolgálatában. Filmhíradó. Iskolaújság, iskolarádió.
A tanári értékelés mint az iskolai
demokrácia eszköze. Súlya, jelentősége, következményei. Valóban demokratikus eszközzé tud
válni?
Projektmunka: készítsenek stratégiát egy sikeres és legitim
DÖK-választáshoz – csoportmunka. Dolgozzanak ki célkitűzéseket, írják le a választás pontos menetét, miképpen lehetne
érdekeltté tenni a diákokat, mi
volna a DÖK programja, milyen
legyen a szervezeti felépítése,
készítsenek reklámokat. A csapat
egy szabadon választott bemutatóval zárja le a munkát.
A közös munka tapasztalatainak
értékelése.
Etika: a szándék-etika, a következmény-etika fogalma.
A konformitás fogalma. Az individuum fogalma. Kooperáció és
egyén.
Felelősség-elhárítás.

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Atomizálódás, biológiai meghatározottság, civil társadalom,
civilizáció, demokrácia, demokratikus garanciák, demokratikus
választójog, erkölcs, érdek, egyéni érdek-közösségi érdek, előítélet, etika, érdekvédelem, érték, értékrend, felelősség, hagyomány, hatalom, hatalmi ágak, hatalommegosztás, hátrányos
helyzet, hiány, jogrend, kampány, kirekesztettség, kooperáció,
kompromisszum, konszenzus, közvetett és közvetlen választás,
kötött és kötetlen mandátum, média, mobilizáció, legitimáció,
minta, multikulturalitás, munkamegosztás, norma, nyomásgyakorlás, önkormányzat, parlamentarizmus, szabadság, szabály,
szabályszegés, szabálykövetés, szándék-következmény, szerződés, szocializáció, szokás, szolidaritás, sztereotípia, szuverenitás, társadalmi csoport, társadalmi igazságosság, társadalmi
szerep, társadalom, tolerancia, törvény, verseny.

Az önálló információszerzés képessége
Jártasság az eredményes szótár - és lexikonhasználatban.
Információk önálló feldolgozása. Ismeretek összegzése, csoportosítása, lényeg-
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kiemelés, rangsorolás, rendszerezés, osztályozás.
Önálló jegyzetelés, strukturált vázlatkészítés.
Történeti és jelenkori szövegek elemzése, különböző korból származó illetve
eltérő műfajú források egybevetése, a forráskritika alkalmazása.
A kritikai gondolkodás erősödése.
Törekvés az önálló véleményalkotásra.
Tanári segítséggel etikai problémák felismerése, megvitatása.
Az állampolgári jogok felismerése, értelmezése, tudatosítása, gyakorlati alkalmazásának észlelése. Esettanulmányok készítése.
Az ismeretek gyakorlattal való egybevetésének képessége.
Önálló kutatómunka. Adatgyűjtés, esetgyűjtés
Prezentációk, portfoliók, kiselőadások készítése
Statisztikai adatok értelmezése, grafikon - és diagramelemzés.
Fotók, filmek társadalmi szempontú kritikai elemzése.
Gyakorlatszerzés a médiumok használatában. A nyomtatott és az elektronikus
sajtó, valamint az internet tudatos kezelése.
Újságírási és újságszerkesztési gyakorlat szerzése.
Az interjúkészítés alapelveivel való ismerkedés.
A vitakultúra fejlesztése, az érvelés szabályainak elsajátítása.
Önálló iskolatörténeti kutatás.
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3.3.4

Multikultúra (társadalomismeret)

A multikultúra (társadalomismeret) fakultáció az alapvető állampolgári ismeretekkel, valamint a jelenkor társadalmi kérdéseivel, konfliktusaival, a társadalmi együttélés összetevőivel foglalkozik. Az óráknak az a célja annak támogatása, hogy a diákok megtalálják a helyüket a társadalomban, felkészülhessenek arra, hogy felnőtt korukban önálló, jó döntéseket hozó, demokratikusan
gondolkodó és cselekvő emberekké váljanak, akik ismerik jogaikat és kötelességeiket. A tanórákon
olyan témákkal, tevékenységekkel foglalkozunk, amelyek az ismeretek elsajátítása mellett attitűdöket is formálnak. A tolerancia, a nyitottság egymás értékeire, a különbözőség elfogadása az emberek együttélésének alapeleme. Ezeknek a kompetenciáknak a fokozott fejlesztése azért is indokolt a
középiskolás korosztályban, mert a gyerekek ekkorra már sok személyes kapcsolattal, tapasztalattal,
ismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy a fakultációs órák hatására az elfogadás készsége megerősödjön és tartóssá váljon bennük más népekhez, kultúrákhoz tartozó, más anyagi hátterű, fogyatékkal
élő vagy bármilyen tekintetben tőlük eltérő adottságú emberek iránt.
A kétéves fakultáció tematikai egységei:
• A család és a felnőtté válás
• Kultúra és közösség
• A társadalmi szabályok
• Jogi alapismeretek
• A társadalmi viszonyok
• Állampolgári ismeretek
• Az életmód átalakulása
• Kultúra és globalizáció
• Az új gazdasági és társadalmi világrend
• A növekedés határai.
A tematika számos tudományterület, például a történettudomány, szociológia, politológia,
jogtudomány, szociálpszichológia, kulturális antropológia elemeit ötvözi.
A fakultáción tanultak, illetve a foglalkozáson folyó tevékenységek számos ponton kapcsolódnak a történelemórákon szerzett ismeretekhez. Egyrészt bővítik, kiterjesztik azok körét, másrészt
lehetőséget nyújtanak a társadalmi folyamatok, jelenségek mindennapi életben tapasztalható megnyilvánulásainak tanulmányozására.
A témák feldolgozása a „Multikultúra” és a „Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal” c. kiadványok, továbbá a tematikához kapcsolódó játékfilmek, dokumentumfilmek, újságcikkek, interneten elérhető és egyéb oktatási segédanyagok segítségével, a résztvevők saját élményei és tapasztalatai alapján történik. A feldolgozás mélysége a csoport érdeklődésének és tájékozottságának függvényében is alakul.
A tanórákon a tanári előadás mellett fokozottan építünk a diákok aktív részvételére, tevékenységére. A tananyag differenciálása elsősorban a személyes érdeklődés és a feladatok egyéni
választása alapján történik. Az órákon gyakori az egyéni munka (önálló kutatómunka, kiselőadás,
órai feladatok), a pár- és csoportmunka (a kooperatív tanulás elemei). Előfordulnak olyan tematikai
egységek is, amelyeket otthoni kutatómunkán alapuló tanórai keretekben megvalósított miniprojektekben dolgozunk fel.
A multikultúra fakultáció választható tantárgy, 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 a diákok túlnyomó többsége két tanéven
át tanulja, de ez nem kötelező, valamint az is előfordulhat, hogy a fakultáció második tanévében új
jelentkezők csatlakoznak a csoporthoz.)
A kétéves kurzus elvégzésével a diákok felkészülhetnek a „Társadalomismeret” tantárgy
középszintű érettségi vizsgájára, amely a „választható” érettségi vizsgatárgyak között szerepel.
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Óraszámok: 11. évfolyam: heti 2 óra
Óraszámok: 12. évfolyam: heti 2 óra
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3.3.4.1.1 11. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A család és a felnőtté válás

Órakeret
22 óra

Az emberi együttélés formái a történelemben.
A család fogalmának értelmezése különböző történelmi korszakokban.
Az emberi megélhetés forrásai.
A munkamegosztás a különböző korokban és társadalmakban.
Előzetes tudás
Példák a nemi és társadalmi szerepfelfogásokra.
Társadalmi csoportok és hierarchia a történelemben.
Alapvető demográfiai ismeretek.
Irodalmi példák a családi élettel és a felnőtté válás folyamatával kapcsolatban.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A család funkciói, családtípusok. Szülők és gyerekek. Otthon, család.
Történelem:
A nemi szerepeket a családban és a társadalomban.
Az emberi együttélés
Generációk együttélése a családban.
formái.
A családi munkamegosztás, a háztartás és a családi költségvetés jellem- A munkamegosztás fejzői.
lődése.
A szocializáció fogalma.
Társadalomfejlődés.
Attitűdök és értékek.
A nevelés és a kortárs kapcsolatok személyiségformáló szerepe.
A család helyzete a mai magyar társadalomban.
Művészetismeret–
Mentálhigiénés problémák és beilleszkedési zavarok a felnőtté válás
kommunikáció:
életszakaszában (pl. drog és alkoholfogyasztás).
Irodalmi példák a csaláA fiatalok társadalmi helyzetének sajátosságai a mai Magyarországon.
di élettel és a felnőtté
A népességszám és a várható életkor alakulásának mai mutatói és prob- válás folyamatával kaplémái Magyarországon.
csolatban.
Művészettörténet, mozgókép és médiaismeret:
Művészeti alkotások a
családi élettel és a felnőtté válás folyamatával
kapcsolatban.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési

Matematika:
Társadalmi problémák,
kérdések vizuális ábrázolása (táblázat, diagram).
Család, élettársi közösség, együttélés, párkapcsolat, nemzedék,
generáció, nemi szerep, társadalmi szerep, munkamegosztás,
megélhetés, szocializáció, attitűd, mentálhigiéné, demográfia,
társadalmi csoport, társadalmi hierarchia.

Kultúra és közösség
1258
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cél

A civilizáció történelmi jellemzői, kialakulása térben és időben, fejlődése.
Ismert példák a különböző kultúrák találkozásáról (pl. Nagy földrajzi felfedezések) és egymásra hatásukról.
A nemzetfogalom fejlődésének története, a nemzetállamok kora.
Előzetes tudás
A polgári forradalmak kora.
A nemzetiségi kérdés és a nemzetiségekkel való viszony alakulása a magyar
történelemben.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az egyén, a közösség, a társadalom és a kultúra fogalmai.
Történelem:
Kultúrák találkozása és egymásra hatása.
A civilizáció kialakulása
A kultúra és multikulturalitás néhány jellemző vonása.
és kibontakozása, valaA kulturálisan érzékeny iskola jellemzői.
mint megjelenési formái
A nemzet, állam, etnikum, többség és kisebbség fogalmak jelentése,
Kultúrák találkozása.
valamint a magyar nemzettudat fejlődésének sajátosságai.
Nemzetállamok kialakuNemzeti szimbólumok, hagyományok, ünnepek.
lása Közép-KeletAz önazonosság és a társadalmi hovatartozás problémái.
Európában
Kultúra és globalizáció kapcsolata, előnyei és hátrányai
Angol, francia és maSzubkultúra és deviancia
gyar polgári forradalmak
A komformitás fogalma és társadalmi működése
Nemzetiségi kérdés,
törvénykezés Magyarországon
Földrajz:
Magyarország és a
Kárpát-medence földrajza; a magyarság által
lakott, országhatáron túli
területek.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Művészetismeret–
kommunikáció:
A hazaszeretet és nemzeti érzés az irodalmi
alkotásokban
Civilizáció, kultúra, tolerancia, empátia, multikulturalitás, nemzet, állam, etnikum, nemzetiség, identitás, nemzetállam, államnemzet, nacionalizmus, közösség, himnusz, címer, társadalom,
kultúra, asszimiláció, integráció, inklúzió, globalizáció, szubkultúra, deviancia, konformitás.

A társadalmi szabályok

Órakeret
11 óra

A kulturális evolúció alapvető jellemzői.
A társadalmak történeti fejlődése és az együttélési szabályok változásainak okai
és következményei.
Az erkölcsi döntéshozatal és személyes erkölcsi felelősség irodalmi példái. Az
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ok-okozat-következmény logikai sorrendje, egymásra épülése.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A társadalmi együttélés alapvető szabályai, eredetük és rendeltetésük.
Matematika:
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs és jog közötti különbségtétel.
A következtetés, érvelés,
Hagyomány, kultúra és törvénykezés viszonya.
bizonyítás és cáfolat
Az erkölcsi döntéshozatal nehézségei
szabályainak alkalmazáA lelkiismeret szabadsága és a személy erkölcsi felelőssége. Szándék és sa.
következmény.
Önállóság és példakövetés. Önmegvalósítás és önkorlátozás.
Az intolerancia, a gyűlölet, a kirekesztés, a rasszizmus, mint erkölcsi
Történelem:
probléma.
Az együttélés formáinak
A szabályok változásainak okai, a törvények és törvényhozók szerepe.
és szabályainak alakulása a történelem folyamán.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Művészetismeret–
kommunikáció:
Az erkölcsi döntéshozatal és személyes erkölcsi
felelősség irodalmi példái.
Kulturális evolúció, szokás, hagyomány, erkölcs, jog, törvénykezés, lelkiismeret, értékrend, intolerancia, kirekesztés, rasszizmus.

Jogi alapismeretek

Órakeret
11 óra

Törvényalkotás (szokásjog és írott törvények) a történelemben.
A felvilágosodás eszmerendszere.
Jognyilatkozat, Függetlenségi Nyilatkozat, Emberi és Polgári Jogok NyilatkoElőzetes tudás
zata.
Korábbi ismeretek emberjogi konfliktusokkal kapcsolatban.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az alapvető emberi jogok történeti kialakulása
Történelem:
Az alapvető emberi, gyermeki és diákjogok, valamint az ezekhez társuló Szokásjog és írott törvékötelességek.
nyek a történelemben.
Jogi egyenlőtlenségek.
Emberjogi problémák, konfliktusok napjainkban.
A bírósági eljárás szereplői és főbb szakaszai.
Művészetismeret–
Törvény, rendelet, jogszabály.
kommunikáció:
A munkajogi alapismeretek néhány fontos eleme.
A hivatalos okiratok
A szerződések alapvető formai és tartalmi követelményei, a jogorvoslati stiláris jellemzői és érlehetőségek.
telmezése.
Jog, kötelesség, alapvető emberi jogok, alapvető polgári jogok,
szólás-, gyülekezés-, lelkiismereti-szabadság, jogforrások, törKulcsfogalmak / fogalmak
vény, rendelet, jogszabály, munkajog, munkavállaló, munkáltató, szerződés, kollektív szerződés.
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Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A társadalmi viszonyok

Órakeret
11 óra

Társadalmi csoportok, rétegek, hierarchia a különböző történelmi korszakokban.
A magyarországi nemzetiségek múltja és mai helyzete.
Irodalmi példák a szolidaritás, kölcsönös segítség valamint az előítélet, kireElőzetes tudás
kesztés témaköreiben.
Hátrányos élethelyzetek, a szegénység alapvető társadalmi összetevőinek ismerete.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A társadalom megismerésének módszerei.
Történelem:
A mai magyar társadalom rétegződésének fő jellemzői, szociokulturális Nemzetiségi kérdés,
sajátosságok.
törvénykezés MagyarorA magyarországi nemzetiségek számaránya, jellemzői, jogai
szágon.
A helyi társadalom fogalma.
Szolidaritás, kölcsönös segítség.
Az előítélet fogalma, kialakulása, főbb okai.
Földrajz:
Sztereotípia, kirekesztés.
Magyarország és a
A társadalmi igazságosság kérdése.
Kárpát-medence földrajMagánérdek és közjó, részvétel a közéletben.
za; a magyarság által
Néhány jellegzetes társadalmi probléma azonosítása, megvitatása, és a
lakott, országhatáron túli
velük kapcsolatos önálló véleményalkotás.
területek.
A társadalmi különbségek kialakulásának okai, megnyilvánulásai
(pl. hajléktalanság, munkanélküliség, büntetett előélet).
A szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és társadalmi hatása.
Művészetismeret–
Érdekszervezetek és a civil társadalom
kommunikáció:
Irodalmi példák a szolidaritás, kölcsönös segítség valamint az előítélet,
kirekesztés témaköreiben.
Szociográfiai művek.
Társadalmi réteg, csoport, hierarchia, rétegződéstársadalmi különbségek, szegénység, érdekszervezetek, civil társadalom,
szervezetek, szociokultúra, nemzetiség, kisebbség, helyi társaKulcsfogalmak / fogalmak
dalom, szolidaritás, sztereotípia, kirekesztés, magánérdek, közérdek.
A diákok megélik saját szocializációs folyamatukat, képesek értékelni annak jellemzőit.
Felismerik a család által képviselt értékeket és erőforrásokat.
Rálátást szereznek saját társadalmi helyzetükre és életvitelükre.
A fejlesztés várt
Képesek saját attitűdjeik, értékrendjük megfogalmazására, képviseletére, e
eredményei a 11. évtematikával kapcsolatos vitákban való részvételre, érvelésre, mások vélefolyam végén
ményének elfogadására vagy kulturált cáfolatára.
El tudják magukat helyezni a nemzet, állam, etnikum, kisebbség, többség
viszonyrendszerében.
Ismerik a legfontosabb nemzeti szimbólumokat, hagyományokat és ünne1261
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peket, ezáltal identitásuk erősödik.
Képesek követni a társadalmi együttélés alapvető szabályait.
Felismerik a mindennapi élet erkölcsi dilemmáit és kezelik azokat.
Ismerik az alapvető emberi jogokat.
Elmélyül bennük a szolidaritás, az empátia és tolerancia érzése.

3.3.4.1.2 12. évfolyam
Tematikai egység

Állampolgári ismeretek

Órakeret
25 óra
Történelmi példák a különböző államtípusokra és kormányzati rendszerekre.
A felvilágosodás eszmerendszere.
A hatalmi ágak fogalma és működése.
Alapvető állampolgári ismeretek.
Előzetes tudás
A média társadalmi szerepe, a nyilvánosság fontossága.
Napi hírek követése az interneten, televízióban, rádióban, nyomtatott sajtóban.
Az önkormányzatok szerepe az állampolgárok életében.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az államtípusok jellemzői, kormányzati rendszerek, államformák
Történelem:
A Magyar Köztársaság állami és közigazgatási intézményrendszere, az
Államtípusok, kormányalkotmányosság és a demokrácia alapelvei, valamint mindezek működé- zati rendszerek – példák
sének fő jellemzői.
a történelemből
Az állami szuverenitás.
A hatalmi ágak működéAz állampolgárság fogalma, ismérvei.
se – történelmi források
A magyar országgyűlés jogalkotói szerepe
elemzése.
A Magyar Alaptörvény szerepe, tartalma, módosításai
A mai Magyarország és az Európai Unió országainak politika intézményrendszerére.
Mozgókép és médiaisA szabadság rendje: jogok és kötelességek.
meret:
A közvetlen és képviseleti demokrácia jellemzői
Sajtóhírek elemzése.
Választójogi kérdések a modern demokráciákban.
A magyar választójog.
Néhány jelenkori nemzetközi konfliktus megismerése.
Az alapvető politikai, szociális és kisebbségi jogok.
Az önkormányzatiság elve.
Egy civil szervezet bemutatása.
Államtípusok, kormányzati formák, egyeduralom (monarchia),
köztársaság, parlamenti demokrácia, diktatúra, közigazgatás,
alkotmány, alkotmányosság, országgyűlés, hatalmi ágak, törvényhozás, végrehajtás, bíráskodás, szociális jogok, népszavaKulcsfogalmak / fogalmak
zás, választójog, választó és választható, cenzusos választójog,
általános választójog, önkormányzatiság, civil szervezetek, társadalom.

Tematikai egység

Az életmód átalakulása

Előzetes tudás

Órakeret
15 óra

Ön- és társismereti kompetenciák, gyakorlatok.
Pályaorientációs ismeretek.
Különböző történelmi korszakok társadalmai, a modernkori társadalom rétegződése és jellemzői.
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A fogyasztási szokások alakulása.
Szocializáció, nemi szerepek.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Ön- és társismereti kompetenciák fejlesztése (tréning gyakorlatok)
Osztályfőnöki óra, gazA pályaválasztás és a munkába lépés lehetőségei a mai Magyarországon. dasági ismeretek:
Pályaválasztási szempontok, tanácskérési lehetőségek
Pályakezdés, álláskereSzakmák, pályák, hivatások.
sés.
Személyes kompetenciák, irányultságok.
Munkaerő-piaci elváráAz önéletrajzírás és az álláskeresés alapvető „szabályai” (információfor- sok itthon és külföldön.
rások fajtái, teendők a hirdetés elolvasásától az interjúzás lezárásáig).
A fogyasztói társadalom fogalma, e társadalmi forma előnyei és hátrányai.
Művészetismeret–
A munka világának átalakulását a globalizáció korában.
kommunikáció:
A női emancipáció fogalma, társadalmi érvényesülése.
Önéletrajzírás, interjúA női munkavállalás lehetőségei, egyéni és társadalmi problémái.
technika.
Kompetencia, készség, képesség, tárgyi ismeretek, pályaorientáció, curriculum, fogyasztói társadalom, globalizáció, emanciKulcsfogalmak / fogalmak
páció.

Tematikai egység

Kultúra és globalizáció

Órakeret
7 óra

Az info-kommunikáció eszközei, használata, jelentősége.
Tanulási technikák, önálló tanulás, élethosszig tartó tanulás, tanulásmódszertan.
Előzetes tudás
Multikulturális szemlélet. Alapvető emberi és polgári jogok.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az információs társadalom fogalma, valamint az információrobbanás
Mozgóképkultúra és
társadalmi hatásai.
médiaismeret:
A modern informatikai és távközlési rendszerek hatása a tanulásra és a
A média társadalmi szetapasztalatszerzésre, valamint a személyek közötti érintkezésre.
repe.
A kulturális sokféleség megőrzésének fontossága.
Médiareprezentáció,
A szólásszabadság és a nyilvános beszéd felelőssége az információs
valószerűség, hitelesség.
társadalomban.
Médiaetika, médiaszabályozás.
Info-kommunikáció, internet, információrobbanás, szólásszaKulcsfogalmak / fogalmak
badság, nyilvánosság.

Az új gazdasági és társadalmi világrend
Órakeret
A növekedés határai
15 óra
A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai.
Természet- és társadalom-földrajzi ismeretek.
Előzetes tudás
Kulturális hagyomány, jövőkép, az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a civilizáció történetében.
Ismeretek, fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A technológiai-gazdasági fejlődés alapvető sajátosságai.
Történelem:
Az állandó növekedésre irányuló racionális gazdasági magatartás jelA tudományos-technikai
lemzői és veszélyei a piacgazdaságban.
forradalom. Az emberiA gazdasági fejlődés és a környezetszennyezés alapvető összefüggései.
ség az ezredfordulón: a
A mai Magyarországot érintő globalizációs kihívások néhány példája.
globális világ és probTematikai egység
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Az európai integráció legfőbb sajátosságai és nemzetközi szervezetei.
A technikai civilizáció és gazdasági növekedés természeti környezetre
gyakorolt hatása.
Az ökológiai válság mint erkölcsi probléma.
A demográfiai robbanás társadalmi és gazdasági okai a „harmadik világban”, a népesség csökkenésének és elöregedésének problémái hazánkban és más európai országokban.
A környezetkímélő magatartás elterjedését ösztönző, illetve gátló kulturális, gazdasági és politikai okok.
Környezetvédő, segélyező programok, szervezetek bemutatása.
A fenntartható fejlődés társadalmi, politikai és gazdasági alapelvei.
Az emberiség közös öröksége és a jövő nemzedékek jogai.

Kulcsfogalmak / fogalmak

lémái.
A globális világgazdaság
fejlődésének új kihívásai
és ezek hatása hazánk
fejlődésére.
Földrajz:
Globális kihívások, migráció, mobilitás.

Természettudomány:
Környezet és fenntarthatóság.
Technológiai-gazdasági fejlődés, gazdasági növekedés, piacgazdaság, globalizáció, globális felelősség, környezettudatosság, fenntarthatóság, környezeti etika, környezetszennyezés,
környezetvédelem, ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió,
„harmadik világ”.

A tanulók ismerik az állampolgárság egyéni és közösségi jellemzőit.
Képesek az állami intézményrendszer működésének átlátására, az intézmények egymáshoz való viszonyának megértésére.
Értik a jogok és kötelességek közti összefüggéseket, tudják, hogy az emberi együttélés fontos aspektusa az egyén szabadságának és a közösség érdekeinek összehangolása.
Az állampolgári kötelezettségek iránti felelősségérzetük, elkötelezettségük
A fejlesztés várt
erősödik.
eredményei a 12. évÖnismeretük elmélyül, egyéni és közösségi szociális és életviteli kompefolyam végén
tenciáik fejlődnek.
Megértik, hogy miért nagy jelentőségű az információhoz jutás, a nyilvánosság szabadsága, gyakorlatot szereznek az információkezelésben, kritikai gondolkodásban.
Átlátják saját felelősségüket életmódjuk alakításában és környezetük védelmében.
Megismerik az állampolgár részvételi lehetőségeit a közügyekben.
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3.3.5

„Ez volt a XX. század”

A 12. évfolyamon választható, heti kétórás fakultáció praktikus és rövid távú célja, hogy a
XX. századi történelem iránt érdeklődő diákoknak támogatást nyújtson a sikeres történelem érettségihez. Hosszú távú/valódi és fontosabb célja az, hogy elmélyítse azt a tájékozottságot, amely a jelenkori világpolitikai folyamatok megértéséhez szükséges.
A feldolgozás a tematikához kapcsolódó dokumentumfilmek, játékfilmek, újságcikkek, interneten elérhető és egyéb oktatási kiegészítő anyagok segítségével történik. A szakmai tartalom
kialakítását a csoport érdeklődése, tájékozottsága és aktivitása is befolyásolja. A hatékonyság alapfeltételei a problémákra való nyitottság és a változatos munkaformákban való együttműködési képesség.
A fakultáción tanultak, illetve a foglalkozáson folyó tevékenységek számos ponton kapcsolódnak a történelemórákon szerzett ismeretekhez. Egyrészt bővítik, kiterjesztik azok körét, másrészt
lehetőséget nyújtanak a társadalmi folyamatok, jelenségek mindennapi életben tapasztalható megnyilvánulásainak tanulmányozására.
A tanórák a diákok aktív részvételére építenek. A fakultációt vezető tanár elsődleges feladata a történelmi háttér felvezetése, a diákok által felvetett kérdésekre való válaszadás és a vitavezetés. A tananyag differenciálásában elsősorban a diákok érdeklődése, önkéntes vállalása az irányadó.
A témakörök tanulmányozásának fontos eszköze a jelenre való folyamatos reflexió. Ennek
birtokában a diákok árnyaltabban és tudatosabban élhetik meg saját világukat. 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 tárgykörök sokoldalú megközelítése elősegíti a differenciált értékszemlélet kialakulását, 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.
A fakultáció infrastrukturális igénye egyrészt a vetítési lehetőség, másrészt olyan bútorzat,
amelynek az elrendezése rugalmasan hozzárendelhető a változatos munkaformákhoz és tevékenységekhez.
A tantárgy az alábbi témákat tartalmazza:

1. XX. század - remények és csalódások (7 óra)
2. Két világháború között (15 óra)
3. A második világháború (10 óra)
4. Szuperhatalmak (15 óra)
5. A keleti blokk és Magyarország (15 óra)
A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát
fedik le. Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló és beszámoló órákat (pl. projektzáró prezentáció, témazáró dolgozat stb.) is.
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3.3.5.1.1 12. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

XX. század – remények és csalódások

Órakeret
7 óra

Az ipari forradalom második szakasza; új iparágak, találmányok; gazdasági
átrendeződés; új gazdasági nagyhatalmak: Németország, USA, Japán. OroszorElőzetes tudás
szág és az ipari forradalom.
Gyarmatbirodalmak.
Annak vizsgálata, hogy az új század elején a technika sokak által nagy várakozásokkal és reményekkel kísért fejlődése hogyan teremtett új veszélyeket.
A nemzetállamok létrejötte, a gazdasági pozíciók átrendeződése, illetve a
gyarmatosítással is összefüggő nagyhatalmi vetélkedés miért teremtett új konfliktusokat, hogyan vezetett a világháborús szövetségi rendszerek megalakulásához.
Tantárgyi fejA technikai fejlődés, az új találmányok hogyan befolyásolták a haditechnika
lesztési célok
átalakulását, és milyen egyéb tényezők járultak hozzá ahhoz, hogy a háború
négy éve alatt a különböző frontokon milliós nagyságrendben, korábban elképzelhetetlen mértékben estek áldozatul mindkét részről.
Annak megértése, hogy a modern tömegháború lehetősége és gyakorlata új és
tragikus fejezetet nyitott az emberi civilizáció történetében.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A XX. század – a századforduló
Ismeretszerzés, tanulás:
Történelem:
ígéretes és népszerű találmányai. A szövetségi rendszerek kialakuláAz első világháború
A modernizálódó Európa – gazsának kapcsolata a gyarmatosítás
előzményei és története.
dasági verseny és militarizmus.
kérdésével.
A gyarmatbirodalmak.
A szövetségi rendszerek tagjainak
Nagyhatalmi konfliktusok, szömegnevezése.
Művészetismeret–
vetségi rendszerek; antant és
kommunikáció:
központi hatalmak.
Kritikai gondolkodás:
Móricz Zsigmond: BarAz I. világháború: frontok, eseA Versailles-i béke értékelése egy
bárok,
mények, az antant győzelme.
francia, egy német és egy lengyel
Ady Endre, Babits MiA háború okozta szenvedések.
állampolgár szemével.
hály versei.
Az oroszországi forradalmak.
A Párizs környéki békék.
Kommunikáció:
A nők megváltozott szerepének be- Földrajz:
mutatása.
Európa domborzata és
A századforduló körüli időszak fevízrajza.
minista mozgalmainak bemutatása.
A tömegpárt és a klubpárt közötti
alapvető különbségek bemutatása.
Természettudomány:
Az első világháború és a napóleoni
Az elektromosság, belső
háborúk összevetése: a fegyverben
égésű motorok.
lévők száma; a fegyverzet technikai A hadászatban hasznoszínvonala, pusztító képessége; a
sítható vegyi anyagok.
hátország, illetve a civil lakosság
helyzete.
Mozgóképkultúra és
Tájékozódás térben és időben.
médiaismeret:
A gyarmatok hovatartozásának azo- A filmhíradók, tömegnosítása a térkép segítségével.
kommunikáció, médiu1266
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Az I. világháború legfontosabb
mok hatása a mindennafrontjai, hadszínterei 1914-18 köpi életre.
zött.
A Versailles-i béke rendelkezéseinek ismertetése a térkép segítségével.
Fogalmak: nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, szakszervezet, központi hatalmak, antant, villámháború, állóháború, hátország, forradalom,
bolsevik, szovjet, polgárháború, kommunizmus, békerendszer.
Személyek: Wilson, Lenin, Trockij, Clemenceau.
Topográfia: Szarajevó, Marne, Somme, Szentpétervár, Doberdó, Piave, Versailles, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok.
Kronológia: 1914-18, 1917, 1919.

Két világháború között

Órakeret
15 óra

A Versailles-i béke. Német-francia szembenállás.
Kommunista veszély; világforradalom, proletárdiktatúra. Forradalmak OroszElőzetes tudás
országban.
Az USA részvétele az első világháborúban.
Bemutatni, hogy a technikai fejlődés és a modernizáció hogyan alakítja át a
mindennapokat, és milyen mértékben destabilizálja ezt a világot a gazdasági
válság.
A totalitárius rendszerek és a polgári demokráciák közötti alapvető különbségek megvilágítása. Tudatosítani, hogy eltérő vonásaik ellenére valamennyi totalitárius rendszert néhány jól felismerhető közös sajátosság jellemez. ÉrzékeltetTantárgyi fejni, hogy a XX. században az emberek manipulálásának technikailag tökéletesílesztési célok
tett és tömegesen bevethető termékei jelennek meg. A hatásos propaganda öszszetevőinek elemzése, néhány vizuális sajátosságának rögzítése. A totalitárius
propaganda és az ellenségkép/bűnbakképzés összefüggése. A tömeg: az egyén
és a közösség új viszonya.
Érzékeltetni, hogy modern technikai háttérrel és erővel képtelen elméletek is
valóságossá válhatnak.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
„Modern” idők: a húszas, harIsmeretszerzés, tanulás:
Történelem:
mincas évek újdonságai: divat,
A húszas-harmincas évek életformá- A két világháború közötsport, rádió, szórakozás, tánc,
jának „modern” vonásai.
ti egyetemes és magyar
mozi, nyaralás stb. A szabadidő
Az állampolgárok lehetőségei, fótörténelem.
eltöltésének új formái.
rumai a kormányzat befolyásolására
Az új Európa; a Népszövetség.
egy polgári demokráciában.
Fasiszta diktatúra OlaszországA New Deal szociális és munkajogi Művészetismeret–
ban; Mussolini, a Duce; a fasiszta rendelkezéseinek értékelése.
kommunikáció:
Olaszország.
A fajelmélet fogalmának értékelése. Bulgakov, Thomas
A világgazdasági válság.
Az élettér fogalmának, illetve külMann, Orwell, SzolzseA New Deal; Roosevelt reformpolitikai vonzatának értelmezése.
nyicin.
programja.
A nemzetiszocializmus sikerei
Kritikai gondolkodás:
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Németországban; a náci ideológia; egypártrendszer; a totális
állam kiépítésének állomásai és
eszközei; a Führer. Az antiszemitizmus gyökerei.
A sztálini Szovjetunió; a kötött
gazdaság tervutasításos formája;
ötéves tervek; erőltetett iparosítás; a mezőgazdaság kollektivizálása; a koncepciós perek funkciója és hatása.
A náci Németország terjeszkedése; az Anschluss és Csehszlovákia feldarabolása; a szovjetnémet megnemtámadási szerződés.
Japán terjeszkedése Ázsiában; a
japán-kínai háború.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Az amerikai elnökválasztási kampány, a sztálinista tömegdemonstrációk és a náci parádék közötti különbségek elemzése.
Az „ellenségkép” értékelése: kiket
céloz meg és milyen hatásfokkal
működik a náci Németországban és
a sztálini Szovjetunióban.
A film propaganda eszközként való
értékelése, összevetése a a médiák
mai szerepével, lehetőségeivel.
Az „ellenségkép” fogalmának értékelése, szociálpszichológiai funkciójának elemzése. Jelenkori konfliktusok megnevezése, ahol az „ellenségkép” politikai manipulációként működik.
Kommunikáció:
Vita arról, hogy a társadalmi igazságosság érvényre juttatásának milyen útjai lehetnek egy társadalomban.
Összefüggés megfogalmazása a
Versailles-i békeszerződés, a világgazdasági válság és az NSDAP népszerűségének növekedése között.
Az „alattvaló” és az „állampolgár”fogalmának különbsége.
A diktatórikus, a fasiszta és a nemzetiszocialista (náci) szavak jelentésének, a jelentések fokozati különbségének magyarázata.
A harmincas évekbeli filmes propaganda látványos elemeinek: kép és
zene; mozgalmasság; a tömeg szerepeltetése; szimbólumok; az erő
kifejeződése; a Vezér arcai, stb.
bemutatása.
Annak indoklása, hogy a kommunista modell szükségessé teszi a
mezőgazdaság kollektivizálását.

Földrajz:
Európa természeti adottságai. Az új határok és a
természeti környezet
összefüggései.
Mozgóképkultúra és
médiaismeret:
A tömegkommunikáció,
a filmhíradók és a médiumok hatása a mindennapi életre.
A goebbelsi propaganda
sikere. A média kifejező
eszközei és ezek hatásmechanizmusa.
A fényképezés, a film
jelentősége.
A magyar hangosfilm
kezdetei.
Ének:
A dzsessz.
Testkultúra:
Olimpiatörténet – a berlini olimpia (1936).

Tájékozódás térben és időben:
A Harmadik Birodalom növekedésének bemutatása a második világháború kitöréséig.
Fogalmak: Parlamenti demokrácia, gazdasági válság, nagy
gazdasági világválság, tőzsde, túltermelési válság, totális diktatúra, nemzeti szocializmus, nácizmus, Führer-elv, fajelmélet,
antiszemitizmus, koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, tervgazdálkodás, propaganda, fasizmus, korporatív
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állam, kollektivizálás, GULAG.
Személyek: Mussolini, Hitler, Sztálin, Roosevelt.
Topográfia: Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Szudéta-vidék.
Kronológia: 1929, 1929-1933, 1933, 1936, 1938, 1939. szeptember 1.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A második világháború

Órakeret
10 óra

A Versailles-i béke. Német-francia szembenállás.
A Szovjetunió létrejötte.
A gazdasági világválság.
Előzetes tudás
A náci Németország.
Revíziós külpolitika Magyarországon.
Érzékeltetni, hogy modern technikai háttérrel és erővel képtelen elméletek is
valóságossá válhatnak.
Megmutatni, hogy a tudomány és a modern kor vívmányai mennyiben okozói
Tantárgyi fejés segítői mindannak, ami történt.
lesztési célok
Hogyan válik a betegségeket, éhséget, természeti csapásokat legyőző XX. századi ember egy sokkal szélsőségesebb kiszolgáltatottság foglyává.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Lengyelország lerohanása; LenIsmeretszerzés, tanulás:
Történelem:
gyelország felosztása.
A tengely, illetve az antifasiszta
A második világháború
Németország sikerei Nyugatkoalíció oldalán harcoló hatalmak
története.
Európában: Dánia, Norvégia,
felsorolása.
Belgium, Hollandia, Luxemburg;
a francia kapituláció.
Kritikai gondolkodás:
Mozgóképkultúra és
Anglia egyedül; a légicsata.
A technikai-tudományos háttér, a
médiaismeret:
A Szovjetunió elleni hadjárat; az bürokratikus közigazgatás és a töA goebbelsi propaganda
antifasiszta koalíció létrejötte;
meges deportálások lebonyolítása
sikere. A média kifejező
Moszkva és Sztálingrád.
közötti összefüggések felismerése.
eszközei és ezek hatásAz USA belépése a háborúba; az
mechanizmusa.
ázsiai hadszíntér.
Kommunikáció:
A fényképezés, a film
Az afrikai hadszíntér.
Annak megindoklása, hogy miért
jelentősége.
A náci birodalom új rendje Euró- nem sikerült Magyarországnak kipában; kényszermunka és zsidólépni a háborúból.
törvények; a cigányság üldözése; Vita arról, hogy szükséges volt-e az Földrajz:
a Wannsee-i konferencia; konatombomba bevetése a háború véEurópai és közel-keleti
centrációs és megsemmisítő tábo- gén. A katonai és erkölcsi-etikai
jelentős nyersanyaglelőrok; a "végső megoldás".
érvek vizsgálata.
helyek.
Magyarország német megszállása; a magyarországi holocaust.
Tájékozódás térben és időben:
A D-day; a szövetségesek partra- A térkép segítségével a világháború
szállása Normandiában.
legfontosabb eseményeinek, hadA szovjet hadsereg előnyomulászíntereinek, frontjainak és fordulósa; Horthy kiugrási kísérlete;
pontjainak felsorolása..
nyilas diktatúra Magyarországon;
a magyarországi szovjet hadműveletek.
A jaltai konferencia; Roosevelt
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halála; Berlin eleste; az európai
háború vége.
Háború Ázsiában; Potsdam; az
atomkísérletek; az atombomba
bevetése Japánban; a II. világháború vége.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tantárgyi fejlesztési célok

Fogalmak: totális háború, antifasiszta koalíció, hadigazdaság,
koncentrációs tábor, gettó, deportálás, népirtás, holokauszt,
partizán, antifasiszta ellenállás, háborús bűnös, bécsi döntések,
területi revízió, hadigazdaság, „hintapolitika”, nyilasok, nyilas
mozgalom, zsidótörvények, gettó, deportálás, munkaszolgálat,
hadifogság, nyilas uralom.
Személyek: Roosevelt, Hitler, Sztálin, Churchill, Rommel,
Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Horthy Miklós,
Teleki Pál, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc.
Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway-szigetek, ElAlamein, Sztálingrád, Kurszk, Normandia, Auschwitz, Hirosima, Jalta, Potsdam, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, ÉszakErdély, Újvidék, Voronyezs, Don-kanyar.
Kronológia: 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. június 6., 1945. május 9., 1945. augusztus 6., 1945. szeptember 2.,
1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. január, 1944. március 19., 1944. október 15. 1945. április.

Szuperhatalmak

Órakeret
15 óra

A szövetségesek háború alatti együttműködése.
Az USA gazdasági fejlődése, pozícióinak megváltozása a XX. század első felében.
A sztálinista modell elemei.
A gyarmatosítás, a gyarmatbirodalmak.
A szövetségesek háború alatti együttműködése.
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.
A szocialista világrendszer hogyan próbál vonzó alternatívát nyújtani a tőkés
világgal szemben.
Megmutatni a szocialista integráció sikertelenségének okait; a kelet-középeurópai térség iparosodásának és gazdasági teljesítőképességének alakulását.
Érzékeltetni, hogy milyen változást hoz a keleti blokk és a Szovjetunió felbomlása a térségben.
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.
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Érzékeltetni az Észak-Dél konfliktus mibenlétét; a harmadik világ általános
problémáit.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A háború utáni rendezés. A néIsmeretszerzés, tanulás:
Történelem:
met nemzetiségűek kitelepítése.
A két Németország létrejöttének
A kétpólusú világrendA háborús bűnösség jogi kategó- bemutatása.
szer története.
riája; a háborús főbűnösök pere
A faji megkülönböztetés fogalmáNürnbergben.
nak; a mindennapi életben való
Izrael állam megalakulása.
megjelenésének ismerete.
Művészetismeret–
A két központú világrend kialaA pozitív diszkrimináció fogalmákommunikáció:
kulása és a hidegháború kezdete. nak ismerete.
Orwell, Szolzsenyicin,
A Marshall-terv.
Jugoszlávia felbomlásának körülHrabal.
A NATO megalakítása.
ményei.
A szovjet hatalmi tömb kialakítá- A háborús bűnösség fogalmának,
sa 1947-49 között; a KGST; a
illetve a fogalom tartalmának isme- Mozgóképkultúra és
sztálinista modell elemei.
rete.
médiaismeret:
A német kérdés; a két német álDokumentumfilmek,
lam létrejötte.
Kritikai gondolkodás:
filmhíradók elemzése.
A gyarmati felszabadító mozgal- A vallási fanatizmus, szélsőségesség Tömegkommunikációs
mak.
közösségformáló erejének bemutaeszközök.
Korea és Vietnam.
tása.
Sztálin halála; a hruscsovi nyitás
meghatározó elemei.
Kommunikáció:
Természettudomány:
Problémák a szocialista blokkon
Annak megvitatása, hogy a törvéHidrogénbomba, nukleábelül: 1953. NDK; 1956. Lennyes szabályozás és szankcionálás
ris fegyverek.
gyelország; 1956. Magyarország. automatikusan felszámolja-e a
Polgárjogi küzdelmek az USArasszizmust, illetve diszkriminációt.
ban; az 1964-es polgárjogi törGandhi jelentőségének értékelése,
Földrajz:
vény
az erőszakmentesség elvének bemu- Csillagászat, űrkutatás.
Az olajválság gazdasági hatása a tatása.
keleti, illetve nyugati világban.
A Gorbacsov-korszak; a Szovjet- Tájékozódás térben és időben:
Testkultúra:
unió felbomlása.
A térkép segítségével a gyarmati
Olimpiatörténet (1980,
Rendszerváltás Közép-Keletfelszabadító mozgalmak nagy hul1984).
Európában. A nemzeti konfliktu- lámainak bemutatása, a függetlenné
sok megerősödése, Jugoszlávia
váló új országok megnevezése.
felbomlása.
A térkép segítségével a közép-keletAz ázsiai kontinens; Japán és a
európai térség rendszerváltás utáni
délkelet-ázsiai régió világgazdapolarizálódásának bemutatása.
sági szerepének növekedése.
Fogalmak: háborús bűnös, vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, atombomba, kommunista diktatúra, enyhülési
politika, gyarmati felszabadító mozgalmak, harmadik világ,
régió, világgazdaság, globalizáció, globális világ, integráció,
szociális piacgazdaság, európai integráció, népességrobbanás,
fogyasztói társadalom, urbanizáció, környezetkárosítás, körKulcsfogalmak / fogalmak
nyezeti katasztrófa, terrorizmus, függetlenség, ellenzéki mozgalmak, reformszocializmus, rendszerváltozás.
Személyek: Nehru, Gandhi, Mao-Ce-tung, Truman, Adenauer,
Hruscsov, Brezsnyev, Kennedy, Brandt, Walęsa, Reagan, Gorbacsov.
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Topográfia: NSZK, NDK, Kuba, Korea, Vietnam, Izrael, Afganisztán.
Kronológia: 1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975,
1990, 1991.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

A keleti blokk és Magyarország

Órakeret
15 óra

A II. világháború. Kelet-Közép-Európa a szovjet érdekszférában.
A kétpólusú világrendszer kialakulása.
A szovjet modell bevezetése a szocialista blokkban.
Előzetes tudás
A szocialista integráció problémái; a gazdasági összeomlás.
A Szovjetunió felbomlása; rendszerváltás a szocialista országokban.
Érzékeltetni, hogy a kelet-nyugat elhatárolódás milyen feltételrendszert hozott
létre Magyarországon. Milyen átalakulásokkal járt a sztálinista modell bevezetése.
Az 1956-os forradalom miben kényszerített ki változásokat; a kádári rendszer
mennyiben teremtett sajátos típust a szocialista rendszeren belül. A szocialista
világrendszer hogyan, milyen eszközökkel próbált vonzó alternatívát nyújtani a
Tantárgyi fejtőkés világgal szemben.
lesztési célok
Megmutatni a szocialista integráció sikertelenségének okait; a kelet-középeurópai térség - benne Magyarország - gazdasági teljesítőképességének alakulását, az olajválság utáni csökkenését.
A szocialista gazdaságpolitika miért vezetett eladósodáshoz; mennyiben határozza ez meg a rendszerváltás utáni Magyarország lehetőségeit.
A magyarországi rendszerváltás nemzetközi és hazai háttere.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A koalíciós korszak.
Ismeretszerzés, tanulás:
Történelem:
A sztálinista diktatúra 1949Az 1945 utáni társadalmi mobilizá- Magyarország története
1953.
ció bemutatása.
1945-től az ezredforduAz 1956-os forradalom és sza1956 nemzetközi jelentőségének
lóig.
badságharc.
értékelése.
A szovjet beavatkozás; megtorlás Statisztikai adatok alapján az életés konszolidáció; a "szocializmus színvonal növekedésének bemutatá- Művészetismeret–
alapjainak lerakása" Magyarorsa a Kádár-korszakban.
kommunikáció:
szágon.
A szocialista iparosítás településIllyés Gyula: Egy monA hatvanas évek; a felnövekvő új szerkezetre gyakorolt hatásának
dat a zsarnokságról.
nemzedék értékrendje. A "fobemutatása.
gyasztói társadalom" magyarorA szocialista városépítészet stilisztiszági megjelenése.
kai és funkcionális elemeinek bemu- Mozgóképkultúra és
Életforma és életszínvonal a het- tatása.
médiaismeret:
venes-nyolcvanas években.
Dokumentumfilmek,
Eladósodás; gazdasági és társaKritikai gondolkodás:
filmhíradók elemzése.
dalmi válságtünetek.
Családtörténeti kutatómunka készí- Tömegkommunikációs
A rendszerváltás körülményei; az tése.
eszközök.
1990-es választások.
A Rákosi-féle személyi kultusz kellékeinek összevetése a megismert
totalitárius rendszerek propagandáTestkultúra:
jával.
Olimpiatörténet. Magyar
A szocialista értékrend bemutatása
részvétel és sikerek a
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az 1945-1990 közötti korszak mozgalmi dalainak szövegei alapján.

korszak olimpiáin.

Kommunikáció:
Vita arról, hogy a népesség növekedése mennyiben függvénye az életszínvonalnak.
Vita arról, hogy a „lakótelep” menynyiben kényelmes és otthonos élettér.
Tájékozódás térben és időben:
A térkép segítségével a legfontosabb szocialista iparvárosok felsorolása.

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Fogalmak: vasfüggöny, koalíció, háborús bűnös, népbíróság,
jóvátétel, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, államosítás, pártállam, földosztás, kollektivizálás, internálás, munkástanács, függetlenség, ellenzéki mozgalmak, reformszocializmus, rendszerváltozás, vízum.
Személyek: Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás,
Nagy Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád.
Topográfia: Sztálinváros, Leninváros.
Kronológia: 1945, 1945-1947, 1945-1948, 1947. február 10.,
1948, 1949, 1953, 1956. október 23., 1956. november 4., (1956.
október 23-tól november 4-ig), 1963, 1968, 1989. október 23.,
1989-1990, 1990, 1991.

A topográfiai ismeretek, topográfiai tájékozottság megerősítése.
A filmeken látott események, szereplők segítségével a történelmi ismeretek
elmélyítése.
A fejlett ipari társadalom legfontosabb sajátosságainak ismerete.
A tömegkommunikáció működésének, hatásának ismerete.
A forráskritikai képességek megerősítése.
Az alapvető szociálpszichológiai fogalmak, mechanizmusok ismerete.
A technikai fejlődés, a fegyverkezés és az emberiség veszélyeztetettsége közötti összefüggés felismerése.
A demokratikus készségek, technikák megerősítése.
A multikulturális szemlélet megerősítése.
A társadalmi szolidaritás lokális, regionális és globális fontosságának felismerése.
A környezettudatos életvezetési szokások megerősítése.
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3.4 Matematika
3.4.1 Bevezető – 9-12. és a nyelvi előkészítő
évfolyam
Célok: nevelési célok és fejlesztési feladatok
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető célunk, hogy tanulóink mindinkább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő
modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai,
axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat.
Fontos célunk, hogy sokoldalúan fejlesszük a tanulók modellalkotó tevékenységét, a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztését.
Fontos, hogy a tanulóinkat felkészítsük arra, hogy hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. Az adatok, táblázatok, grafikonok és függvények
értelmezésének megismerése segítheti a mindennapokban való reális tájékozódásukat. Módszereink
közé tartozik az egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése is, megkívánjuk a szaknyelv
életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban
egyaránt.
Az iskola gazdasági tárgyakat is tanít. Emiatt, és a kiemelt fontosság miatt is matematikafeladatainkban gyakran szerepelnek pénzügyi fogalmak: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés és növekedés, törlesztés, futamidő stb. Megismerjük, hogy milyen matematikai ismereteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, illetve a matematikát csak kisebb részben
használó szakmák. Ezzel segítjük a tanulók pályaválasztását.
A tananyag egyes részeit csoportmunkában, projektmunkában dolgozzuk fel. Ezáltal is fejlődik diákjaink együttműködési képessége, a kommunikációs képessége, hozzájárul a reális önértékelésük kialakulásához is. Mindezeken túl is gondot fordítunk a kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség, bizonyítási készség fejlesztésére.
A Közgazdasági Politechnikum célként tűzte ki és nagymértékben támogatja a digitális
kompetencia fejlesztését. A matematika tanulásában és tanításában rendszeresen használunk IKT
eszközöket. Támogatjuk az elektronikus eszközök (zsebszámológép, számítógép, grafikus kalkulátor), internet, oktatóprogramok célszerű felhasználását. A tanárok továbbképzésein résztvevőként és
képzőként is megjelennek az iskola matematikatanárai módszertani, didaktikai és oktatástechnikai
területeken egyaránt. Az iskola aktívan részt vesz a pályázatokban, a pályázatai közül nem egy támogatja matematika tanítását segítő eszközök és szoftverek beszerzését, a tanuláshoz használt számítástechnikai felszereltség bővítését, a tehetséggondozást.
Lehetőségek, megoldások – a matematika tanulásának szakaszai és a differenciált fejlesztés
lehetőségei
A Közgazdasági Politechnikum négy évfolyamos képzésében a matematika tantárgy tanulása és
tanítása két jól elkülönülő szakaszban történik.
− A nyelvi előkészítő évben heti két órában van matematika.
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Ennek az évnek több funkciója is van. A legfontosabb feladat az, hogy mindazokat a matematikai
ismereteket, amelyekre a tanulók az előző nyolc év tananyagából szert tettek, többféle szempontból
újra sorra vegyük.
Az egyik szempont a korábban tanultak ismétlése, mélyítése. A másik fontos szempont, hogy a
megszerzett matematika-tudás hétköznapi hasznosulását minél több konkrét példán keresztül felismerjék, ezáltal a diákjaink matematikai műveltsége fejlődhessen, tudásuk aktívabbá válhasson.
A harmadik szempont az, hogy az iskolába a nyelvi előkészítő évre más iskolákból érkezők megismerkedhessenek a számukra új iskolai környezettel, a követelményekkel, megismerkedjenek a már
két éve az iskolánkba járó tanulókkal. A tanév során felmérjük az új tanulók matematika-tudását,
megismerjük a tehetséges tanulókat, az esetleges lemaradókra több figyelmet tudunk fordítani.
− A nyelvi előkészítő évet követő gimnáziumi szakasz négy évének elvégzése után szülői, tanulói
és tanári szempont szerint is alapkövetelmény a sikeres érettségi és fontos, hogy a továbbtanulni
szándékozó tanulóink jól felkészülten lépjenek tovább.
A négyéves szakasz két részre bontható.
Az első két évben a tanulók csoportbontásban tanulják a matematikát; az első évben heti 3, a második évben heti négy órában.
A második két évben − a tanulók egyéni választásának megfelelően − három különböző irányban
folytatódhat a tanulás.
- A középszintű érettségire készülő tanulók ebben a két évben heti négy, illetve három órában
tanulják a matematikát. Alapvetően a matematika alkalmazás-központú tanítása, a matematikai ismeretek hétköznapi használhatóságának bemutatása a feladat. Mindezek mellett természetesen a középszintű érettségire való alapos felkészülés is megtörténik.
- Az emelt szintű érettségit célként kitűzők heti hat, illetve heti öt órában tanulják az emelt
szintű érettségi követelményeknek megfelelő tananyagot, külön csoportban.
- A matematikát kedvelő, de az emelt szintű érettségit célként nem vállaló tanulók számára
nagy lehetőség az, hogy külön csoportban, heti hat, illetve öt órában tanulhatják kedvelt tantárgyukat a számukra kialakított tanterv szerint. A magasabb óraszám miatt a tanulók közül
többen is olyan főiskolán, egyetemen folytatják tanulmányaikat, ahol az egyik tantárgy a
matematika. Természetesen hátrányból indulnak a matematikát emelt szinten tanulókkal
szemben, de nagy előnyük van azokkal szemben, akik csupán heti 3 órában tanulhatták a
tantárgyat.
Az iskola „specialitása” az, hogy a négyéves szakasz első két éve után a tanulók kisérettségi vizsgát
tehetnek matematikából. A Közgazdasági Politechnikum matematika kisérettségi vizsgái már 1994
óta léteznek, a vizsgák bizonyos értelemben a jelenlegi középszintű matematika érettségi modelljének tekinthetők. A vizsga első része kötelezően előírja egy olyan számítógépes program felhasználói szintű alkalmazását, amely a tanult matematikai ismeretekhez kapcsolódik (függvényelemzés,
egyenlet grafikus megoldása, függvény-felismerés), második része megfelel a középszintű matematika érettségi első részének, míg harmadik része a középszintű érettségi II.A részének felel meg.
Dokumentumok: a Közgazdasági Politechnikum kerettantervének sajátosságai
A Politechnikum matematika kerettantervei nagyrészt a központi kerettantervekre épülnek. Az iskola sajátosságai miatt eltérés mutatkozik - a fentiekben leírtak miatt - a tervezhető óraszámokban, a
más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokban. Ezek az eltérések növelik a kitűzött fejlesztési és
nevelési célok elérésének esélyét, a tanulók számára többlet-tudást és többlet-esélyt biztosítanak a
középiskola elvégzését követő életszakaszukban.
A Közgazdasági Politechnikum matematika-tanítási szempontból (is) mindig nyitott volt a kísérletekre, a tanulási-tanítási módszerek jobbítására, megújítására. Emiatt a központi kerettantervek
módszertani, szakmai újítási javaslatai hiánytalanul bekerültek a saját tantervekbe is.
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A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret 100 százalékát fedik le.
Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló és
beszámoló órákat is.
Tanórák száma témakörönként az egyes évfolyamokon
órakeret
1. Gondolkodási és megismerési módszerek
2. Számtan, algebra
3. Geometria
4. Összefüggések, függvények, sorozatok
5. Valószínűség, statisztika
Rendszerező összefoglalás
rendszerezés, dolgozatírás

65/72 97/108 130/144 130/144 84/93 700/777
ny. ek.
9.
10.
11.
12.
49
17
10
20
15
4
109
28
40
40
25
4
150
13
26
45
55
24
67
0
15
18
20
14
36
7
6
7
15
8
30
0
0
0
0
30
441
0
97
130
130
84
48
7
11
14
14
9
489
72
108
144
144
93

A nyelvi előkészítő évben nagyrészt az eddigi matematikai ismeretek elmélyítése történik,
illetve a sikeres matematika tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése. Néhány témában megtörténik a korábban tanultak összefoglalása, rögzítése, és továbbfejlesztése (pl.: algebrai
alapazonosságok, geometriai szerkesztések, halmazok, halmazműveletek).
Az egyes anyagrészek feldolgozásában nagy szerepet kap a matematika hétköznapi életben történő
alkalmazásainak bemutatása, gyakorlása (pénzügyi műveletek, táblázatok elemzése, képletek értelmezése, grafikonok olvasása, mérés stb.). A számolási gyakorlatok és szöveges feladatok nagy része
gyakorlati jellegű. Sok – a mindennapi életben felbukkanó – probléma megoldását segíti a geometria is (telek területe, padló burkolásához szükséges anyagszükséglet kiszámítása, stb.).
A matematika példák mellett olyan józan észt kívánó feladatok és rejtvények feldolgozására is sor
kerül, amelyek megoldása során a diákok gyakorolhatják a vitát, az érvelést, a hibás gondolatmenet
és következtetés javításának módszereit.
A 9-10. évfolyam az a korszak, amikor a tanulókat már meg lehet nyerni a gazdasági fejlődés szempontjából meghatározó fontosságú természettudományos, műszaki, informatikai pályáknak. Azoknak, akik majd később, fakultáción akarnak felkészülni matematikaigényes pályákra, és
természetesen azoknak is, akiknek a középiskola után nem lesz rendszeres kapcsolatuk a matematikával, egész életében hatni fog, hogy itt milyen készségei alakultak ki a problémamegoldásban, a
rendszerező, elemző gondolkodásban.
Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a
mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú feladatokkal,
számos geometriai és algebrai feladattal lehet gyakorlati kérdésekre megoldásokat keresni. A geometria egyes területeinek (szimmetriák) a művészetekben való alkalmazásait megjelenítve világossá
tehetjük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része.
Az életkoruk is alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Követelmény, hogy
egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez.
A tanulók későbbi, matematika szempontjából nagyon különböző céljai, a fogalmi gondolkodásban megnyilvánuló különbségek igen fontossá teszik ebben a szakaszban a differenciálást. A
fejlesztési, nevelési feladatok elérésének érdekében csoportbontásban tanítjuk a matematikát.
A 11. évfolyamon a koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika különböző
területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk meg.
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Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek
más tantárgyakban való felhasználhatóságára. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.
A 12. évfolyam az érettségire felkészítés időszaka is. Ebben az évben áttekintését adjuk a
korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek. Az érettségi előtt már
elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása, összetettebb problémák megoldása.
A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás
fejlesztése szempontjából lényegesek. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és
mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan
alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.
A statisztikai kimutatások és az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs
szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazzuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.
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3.4.1.1 Nyelvi előkészítő év
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

1. Algebrai ismeretek

Órakeret
26 óra

Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, műveletek sorrendje, megfelelő zárójelhasználat, törtekkel való műveletek ismerete, hatványjelölés ismerete.
Egyenletek megoldása.
Előzetes tudás
Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása és ellenőrzése.
Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése.
Szabályok betartása, tanultak alkalmazása.
Elsőfokú egyenletek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló kiváTantárgyi fejlasztási képességének kialakítása.
lesztési célok
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása.
Számológép használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Műveleti tulajdonságok, kommutativitás, asszociativitás, disztriKorábbi ismeretek felelevenítése.
butivitás. Műveletek sorrendje,
zárójelek használata.
Hatványozás 0 és pozitív egész
A hatványozás definíciójának felkitevőre.
idézése.
Hatványozás azonosságai.
Korábbi ismeretek felelevenítése,
alkalmazása. Ismeretek tudatos
memorizálása.
Normálalak.
Az egyes fogalmak (távolság, idő,
Természettudomány:
terület, tömeg, népesség, pénz, adat Tér, idő, nagyságrendek;
stb.) mennyiségi jellemzőinek kife- méretek és nagyságrenjezése számokkal. Számolás nordek becslése és számítámálalakkal írásban és számológép
sa az atomok méreteitől
segítségével. A természettudomány- az ismert világ méretéig;
okban és a társadalomban előfordu- környezetszennyezés,
ló nagy és kis mennyiségekkel törkörnyezetvédelem.
ténő számolás.
Algebrai kifejezések, nevezetes
Képletek memorizálása, alkalmazá2
azonosságok: (a ± b) polinom
sa Geometria és algebra összekap2
2
csolása az azonosságok igazolásáalakja, a − b szorzat alakja
nál.
Egyes változók kifejezése fizikai, A képlet értelmének, jelentőségének Természettudomány,
kémiai és gazdaságtani képletek- belátása. Helyettesítési érték kiszágazdasági ismeretek:
ből.
mítása képlet alapján.
Képletek alkalmazása.
Elsőfokú egyenletek. Elsőfokú
A mindennapokhoz kapcsolódó
Természettudomány:
egyenletekre vezető szöveges
problémák matematikai modelljének Mozgásos feladatok,
feladatok.
elkészítése (egyenlet felírása); a
keveréses feladatok.
megoldás ellenőrzése, a gyakorlati
feladat megoldásának összevetése a
valósággal (lehetséges-e?)
Százalékszámítás
Százalékszámítás képletei, a százaGazdasági ismeretek:
lékszámítással kapcsolatos szöveges Kamatos kamat, hitel,
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

feladatok megoldása: megtakarítás, adó.
kölcsön, áremelés, árleszállítás,
bruttó ár és nettó ár, ÁFA, jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek
Természettudomány:
százalékos összetétele. A növekedés Oldatok, keverékek száés csökkenés kifejezése százalékkal zalékos összetétele.
(„mihez viszonyítunk”). Számológép használata.
Hatvány, alap, kitevő, a hatványozás azonosságai. A számok
normál alakja.
Százalékalap, százalékláb, százalékérték.
Műveletek sorrendje.
Egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság.

2. Geometria

Órakeret
15

Térelemek, illeszkedés.
Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik.
Előzetes tudás
Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik.
A Pitagorasz-tétel ismerete.
Számítások síkban és térben.
Kerület- és területszámítások.
Tantárgyi fejFelszín- és térfogatszámítások.
lesztési célok
Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell
alapján, az eredmények összevetése a valósággal.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Háromszögek. Speciális háromInformatika:
szögek. Háromszögek magasság- A definíciók és képletek pontos isGeoGebra program
vonalai. Háromszög kerülete,
merete, alkalmazása.
használata.
területe.
Négyszögek csoportosítása, spe- A definíciók és képletek pontos isTermészettudomány:
ciális négyszögek tulajdonságai.
merete, alkalmazása. TerületképleMértékegységek hasznáNégyszögek területe.
tek alkalmazása, szöveges feladalata.
toknál modell felállítása. Mértékegységek átváltása, számológép
használata.
Pitagorasz-tétel.
Ismeretek felidézése, a PitagoraszTörténelem:
tétel bizonyítása, a tétel alkalmazáA Pitagoreusok.
sa.
Kör és részei. Körcikk, körszelet. Képletek ismerete, alkalmazása.
Kör kerülete, területe. Körív
Mértékegységek átváltása. Egyenes
hossza, körcikk területe.
arányosság felállítása a középponti
szög és a hozzá tartozó körív illetve
körcikk területe között (szemlélet
alapján).
Egyszerűbb testek (hasáb, gúla,
Fogalmak ismerete, a problémához
Természettudomány:
gömb). Felszín és térfogat becslé- illeszkedő vázlatos térbeli ábra alko- Sejtek méreteinek szásek, számítások.
tása, testháló felrajzolása, felszín- és molása, a sűrűség és a
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

térfogatképletek alkalmazása. Szöveges feladatoknál modell alkotása,
mértékegységek ismerete, számológép használata.
Terület, felszín, térfogat.
Kör részei.
A háromszög magasságvonala.
Pitagorasz tétele.

3. Számelmélet

térfogat kapcsolata.

Órakeret
5

Oszthatósági szabályok ismerete, prímtényezős felbontás.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása.
Tantárgyi fejSzámológép használata.
lesztési célok
Szabályok betartása, tanultak alkalmazása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanult oszthatósági szabályok
Számelmélet elemei. A tanult
rendszerezése. Prímtényezős felbonoszthatósági szabályok. Prímtétás, legnagyobb közös osztó, legkinyezős felbontás, legnagyobb
sebb közös többszörös meghatároközös osztó, legkisebb közös
zása a felbontás segítségével.
többszörös. Osztók száma.
Egyszerű oszthatósági feladatok,
szöveges feladatok megoldása.
Prímszám, összetett szám, osztó, többszörös, legnagyobb közös
Kulcsfogalmak / fogalmak
osztó, legkisebb közös többszörös.

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

4. Halmazok

Órakeret
12

Példák halmazokra, halmazba rendezés több szempont alapján.
Számhalmazok.
Előzetes tudás
Koordináta-rendszer, pontok koordinátái.
Halmazok eszközjellegű használata.
Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése.
Tantárgyi fejÖnfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készlesztési célok
ség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Részhalmaz. Halmazműveletek:
Szöveges megfogalmazások mateMűvészetismeret–
unió, metszet, különbség. Halma- matikai modellre fordítása.
kommunikáció:
zok közötti viszonyok megjelení- Elnevezések megtanulása, definíci- Mondatok, szavak, hantése.
ókra való emlékezés.
gok rendszerezése.
Természettudomány:
Halmazműveletek alkalmazása a rendszertanban, anyagok csoportosítása.
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Alaphalmaz és komplementer
halmaz.

A megismert számhalmazok:
természetes számok, egész számok, racionális számok.
Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése.
Szöveges feladatok
Ponthalmazok a koordináta-síkon

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Természettudomány:
Élőlények osztályozása;
besorolás közös rész
nélküli halmazokba.
A megismert számhalmazok áttekin- Informatika:
tése. Természetes számok, egész
Számábrázolás (problészámok, racionális számok elhelye- mamegoldás táblázatkezése halmazábrában, számegyenezelővel).
sen.
Annak tudatosítása, hogy az intervallum végtelen halmaz. Intervallumok fajtái, jelölések.
Szöveges feladatok megoldása halmazábra segítségével. Logikai szita
alkalmazása.
Ponthalmazok ábrázolása.
Rajz:
A tér ábrázolása.
Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs komplementer
halmaz.

Informatika:
Tantárgyi szimulációs
programok használata.
Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Intervallumok.
Valós szám, racionális szám, egész szám, természetes szám.

5. Logika, kombinatorika

Órakeret
7

Gyakorlat szövegek értelmezésében.
Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készTantárgyi fejség fejlesztése.
lesztési célok
Igaz és hamis állítások megkülönböztetése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szöveges feladatok.
Modellek alkotása a matematikán
Művészetismeret–
belül; matematikán kívüli problékommunikáció:
mák modellezése. Gondolatmenet
Szövegértés; informácilejegyzése (megoldási terv).
ók azonosítása és összeMegosztott figyelem; két, illetve
kapcsolása, a szöveg
több szempont egyidejű követése (a egységei közötti tartalmi
szövegben előforduló információk). megfelelés felismerése;
Figyelem összpontosítása.
a szöveg tartalmi elemei
közötti kijelentés-érv,
ok-okozati viszony felismerése és magyarázata.
Egyszerű kombinatorikai felada- Rendszerezés: az esetek összeszám- Informatika:
tok: leszámlálás, sorba rendezés, lálásánál minden esetet meg kell
Problémamegoldás tábgyakorlati problémák.
találni, de minden esetet csak egylázatkezelővel.
Kombinatorika a mindennapokszer lehet számításba venni. Meg1281
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ban.

osztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e
ismétlődés).
Sikertelen megoldási kísérlet után
újjal való próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása (pl. minden
feltételre figyelt-e).

Véletlen jelenségek.

Esélylatolgatás, becslés.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás

Környezeti nevelés és
életvitel:
Hétköznapi problémák
megoldása a kombinatorika eszközeivel.

Természettudomány:
Öröklés, mutáció.
Sorba rendezés, kiválasztás, kiválasztás és sorba rendezés. Faktoriális.

6. Statisztika, grafikonok

Órakeret
7

Táblázatok, diagramok olvasása.
Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. TábláTantárgyi fejzat értelmezése, készítése.
lesztési célok
Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Statisztikai adatok és ábrázolásuk Adatok jegyzése, rendezése, ábrázo- Informatika:
(kördiagram, oszlopdiagram,
lása.
Adatkezelés, adatfeldolvonaldiagram).
Diagramok, táblázatok olvasása,
gozás, információmegjekészítése.
lenítés.
Történelem:
Történelmi, társadalmi
témák vizuális ábrázolása (táblázat, diagram).
Földrajz:
Időjárási, éghajlati és
gazdasági statisztikák.
Gazdasági ismeretek:
Népesség, gazdasági
statisztikák.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Környezeti nevelés és
életvitel, természettudomány:
Betegségek, járványok,
szenvedélybetegségek.
Kördiagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, sávdiagram.
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Számtan, algebra:
- Modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése; egész kitevőjű hatványok, azonosságok.
- Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető
szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
- Tájékozódás a valós számkörben.
- Matematikai szöveg értő olvasása, szövegekből a lényeg kiemelése.
- Képletek kezelése, átalakítása
Geometria:
- Térelemek ismerete
- Háromszögek tulajdonságainak ismerete (csoportosításuk, nevezetes
vonalaik).
- Négyszögek csoportosítása.
- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel.
- Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása,
a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; vaA fejlesztés várt
lós síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotáeredményei a
sa.
nyelvi előkészítő
év végén
Számelmélet
- A tanult oszthatósági szabályok ismerete
- Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös kiszámítása
prímtényezős felbontás segítségével
- Matematikai modell alkotása szöveges feladatok megoldása során.
Halmazok, kombinatorika:
- Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete.
- Intervallum fogalmának ismerete.
- Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
Statisztika:
- Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése.
- A statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni.
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3.4.1.2 9-10. évfolyam
3.4.1.2.1 9. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési cél

Órakeret
11 óra
Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmeElőzetes tudás
zésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete.
A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítáA tematikai egység neve- sok megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfejlesztés,
lési-fejlesztési céljai
önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség
fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Véges és végtelen halmazok.
Annak megértése, hogy
Végtelen számosság szemléletes
csak a véges halmazok
fogalma.
elemszáma adható meg
Matematikatörténet: Cantor.
természetes számmal.
Részhalmaz. Halmazműveletek:
Megosztott figyelem; két,
Művészetismeret−kommunikáció:
unió, metszet, különbség. Halma- illetve több szempont egymondatok, szavak, hangok rendzok közötti viszonyok megjelení- idejű követése.
szerezése; nyelvtörténet.
tése.
Szöveges megfogalmazások matematikai modellre
fordítása.
Természettudomány:
Elnevezések megtanulása,
halmazműveletek alkalmazása a
definíciókra való emlékerendszertanban.
zés.
1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Alaphalmaz és komplementer
halmaz.

A megismert számhalmazok:
természetes számok, egész számok, racionális számok.

Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése.
Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú pont-

Annak tudatosítása, hogy
alaphalmaz nélkül nincs
komplementer halmaz.
Halmaz közös elem nélküli
halmazokra bontása jelentőségének belátása.
A megismert számhalmazok áttekintése. Természetes számok, egész számok,
racionális számok elhelyezése halmazábrában, számegyenesen.
Annak tudatosítása, hogy
az intervallum végtelen
halmaz.
Ponthalmazok megadása
ábrával. Megosztott figye-
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Természettudomány
anyagok csoportosítása.
Természettudomány:
élőlények osztályozása; besorolás
közös rész nélküli halmazokba.

Informatika: számábrázolás
(problémamegoldás táblázatkezelővel).

Rajz:
a tér ábrázolása.
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halmazok (kör, gömb, felező merőleges, szögfelező, középpárhuzamos).

lem; két, illetve több szempont egyidejű követése
(például két feltétellel megadott ponthalmaz).

Logikai műveletek: „nem”, „és”,
„vagy”, „ha…, akkor”.
(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.)

Matematikai és más jellegű
érvelésekben a logikai műveletek felfedezése, megértése, önálló alkalmazása. A
köznyelvi kötőszavak és a
matematikai logikában
használt kifejezések jelentéstartalmának összevetése.
A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található matematikai információk felfedezése, rendezése
a megadott célnak megfelelően. Matematikai tartalmú
(nem tudományos jellegű)
szöveg értelmezése.
Szöveges feladatok.
Szöveges feladatok értel(Folyamatos feladat a 9–12. évfo- mezése, megoldási terv
lyamon: a szöveg alapján a meg- készítése, a feladat megolfelelő matematikai modell megdása és szöveg alapján töralkotása.)
ténő ellenőrzése.
Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán
kívüli problémák modellezése. Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).
Megosztott figyelem; két,
illetve több szempont egyidejű követése (a szövegben előforduló információk). Figyelem összpontosítása.
Problémamegoldó gondolkodás és szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a rendszerezés, a következtetés.
A „minden” és a „van olyan”
A „minden” és a „van
helyes használata.
olyan” helyes használata.
Nyitott mondatok igazsághalma- Halmazok eszközjellegű
za, szemléltetés módjai.
használata.
A matematikai bizonyítás. Kísér- Kísérletezés, módszeres
letezés, módszeres próbálkozás,
próbálkozás, sejtés, cáfolás
sejtés, cáfolás (folyamatos feladat megkülönböztetése.
a 9–12. évfolyamokon).
Érvelés, vita. Érvek és elMatematikatörténet: Euklidesz
lenérvek. Ellenpélda szere-
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Informatika:
tantárgyi szimulációs programok
használata.

Művészetismeret−kommunikáció;
praktikus tanulás: szövegértés;
információk azonosítása és öszszekapcsolása, a szöveg egységei
közötti tartalmi megfelelés felismerése; a szöveg tartalmi elemei
közötti kijelentés-érv, ok-okozati
viszony felismerése és magyarázata.
Környezeti nevelés és életvitel:
egészséges életmódra és a családi
életre nevelés.

Művészetismeret−kommunikáció:
mások érvelésének összefoglalása és figyelembevétele; antik
görög mitológia, filozófia és művészet.
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szerepe a tudományosság kialakításában.

Állítás és megfordítása.
„Akkor és csak akkor” típusú
állítások.

Bizonyítás.

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorba rendezés,
gyakorlati problémák.
Kombinatorika a mindennapokban.

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám).
Egyszerű hálózat szemléltetése.

pe.
Mások gondolataival való
vitába szállás és a kulturált
vitatkozás.
Megosztott figyelem; két,
illetve több szempont (pl. a
saját és a vitapartner szempontjának) egyidejű követése.
Az „akkor és csak akkor”
használata. Feltétel és következmény felismerése a
„Ha …, akkor …” típusú
állítások esetében.
Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésének elemzése.
Gondolatmenet tagolása.
Rendszerezés (érvek logikus sorrendje).
Következtetés megítélése
helyessége szerint. A bizonyítás gondolatmenetére,
bizonyítási módszerekre
való emlékezés.
Kidolgozott bizonyítás
gondolatmenetének követése, megértése.
Példák a hétköznapokból
helyes és helytelenül megfogalmazott következtetésekre.
Rendszerezés: az esetek
összeszámlálásánál minden
esetet meg kell találni, de
minden esetet csak egyszer
lehet számításba venni.
Megosztott figyelem; két,
illetve több szempont egyidejű követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. vane ismétlődés).
Sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás; a sikertelenség okának
feltárása (pl. minden feltételre figyelt-e).
Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.
Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat
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Művészetismeret−kommunikáció:
a következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása.

Informatika:
problémamegoldás táblázatkezelővel.
Környezeti nevelés és életvitel:
hétköznapi problémák megoldása
a kombinatorika eszközeivel.
Művészetismeret−kommunikáció:
periodicitás, ismétlődés és kombinatorika mint szervezőelv
poetizált szövegekben.
Természettudomány:
molekulák térszerkezete.
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a lakásban, település úthálózata stb. szemléltetése
gráffal.
Gondolatmenet megjelenítése gráffal.

Informatika:
problémamegoldás informatikai
eszközökkel és módszerekkel,
hálózatok.

Történelem:
családfa.
Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle,
csúcs fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …, akkor
Kulcsfogalmak/fogalmak
…”). Feltétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. Faktoriális.

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél

2. Számtan, algebra

Órakeret
44 óra

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel haszElőzetes tudás
nálata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése.
Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képesA tematikai egy- ségének kialakítása.
Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörség nevelésifejlesztési céljai ének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése
a tartalomnak megfelelően.
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Számelmélet elemei.
A tanult oszthatósági szabáA tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. Prímtélyok. Prímtényezős felbontás, nyezős felbontás, legnagyobb
legnagyobb közös osztó, leg- közös osztó, legkisebb közös
kisebb közös többszörös.
többszörös meghatározása a
Relatív prímek.
felbontás segítségével.
Egyszerű oszthatósági feladatok, szöveges feladatok megoldása.
Gondolatmenet követése, egyszerű gondolatmenet megfordítása.
Érvelés.
Hatványozás 0 és negatív
Fogalmi általánosítás: a koegész kitevőre. Permanencia- rábbi definíció kiterjesztése.
elv.
A hatványozás azonosságai.
Korábbi ismeretekre való emlékezés.
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Számok abszolút értéke.

Egyenértékű definíció (távolsággal adott definícióval).

Különböző számrendszerek.
A helyiértékes írásmód lényege. Kettes számrendszer.
Matematikatörténet: Neumann János.
Számok normálalakja.
.

A különböző számrendszerek
egyenértékűségének belátása.

Nevezetes azonosságok:
kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás.
Számolási szabályok, zárójelek használata.
Szöveges számítási feladatok
a természettudományokból, a
mindennapokból.

Természettudomány:
hőmérséklet, elektromos töltés,
áram, feszültség előjeles értelmezése.
Informatika:
kommunikáció ember és gép között, adattárolás egységei.

Az egyes fogalmak (távolság,
idő, terület, tömeg, népesség,
pénz, adat stb.) mennyiségi
jellemzőinek kifejezése számokkal, mennyiségi következtetések. Számolás normálalakkal írásban és számológép
segítségével.
A természettudományokban és
a társadalomban előforduló
nagy és kis mennyiségekkel
történő számolás
Régebbi ismeretek mozgósítása, összeillesztése, felhasználása.

Természettudomány:
tér, idő, nagyságrendek – méretek
és nagyságrendek becslése és számítása az atomok méreteitől az
ismert világ méretéig; szennyezés,
környezetvédelem.

Szöveges számítási feladatok
megoldása a természettudományokból, a mindennapokból (pl. százalékszámítás:
megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, bruttó ár és
nettó ár, ÁFA, jövedelemadó,
járulékok, élelmiszerek százalékos összetétele).
A növekedés és csökkenés
kifejezése százalékkal („mihez
viszonyítunk?”). Gondolatmenet lejegyzése (megoldási
terv).
Számológép használata. Az
értelmes kerekítés megtalálása.

Művészetismeret−kommunikáció:
a szöveg.
Természettudomány:
számítási feladatok.
Informatika:
problémamegoldás táblázatkezelővel.
Földrajz:
a pénzvilág működése.
Életvitel:
tudatos élelmiszer-választás, becslések, mérések, számítások.
Gazdasági ismeretek:
a család pénzügyei és gazdálkodása, vállalkozások.
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(a ± b)2, (a ± b)3 polinom
Ismeretek tudatos memorizá2
2
alakja, a − b szorzat alakja. lása (azonosságok).
Geometria és algebra összeAzonosság fogalma.
kapcsolása az azonosságok
igazolásánál.
Egyszerű feladatok polinoIsmeretek felidézése, mozgómok, illetve algebrai törtek
sítása (pl. szorzattá alakítás,
közötti műveletekre. Tanult
tört egyszerűsítése, bővítése,
azonosságok alkalmazása.
műveletek törtekkel).
Algebrai tört értelmezési
tartománya. Algebrai kifejezések egyszerűbb alakra hozása.
Egyes változók kifejezése
A képlet értelmének, jelentőTermészettudományi, Terségének belátása. Helyettesímészettudományi képletektési érték kiszámítása képlet
ből.
alapján.
Elsőfokú kétismeretlenes
Megosztott figyelem; két, ilegyenletrendszer megoldása. letve több szempont egyidejű
követése.
Különböző módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (behelyettesítő módszer,
ellentett együtthatók módszere).
Elsőfokú egyenletre, egyenA mindennapokhoz kapcsolólőtlenségre, egyenletrenddó problémák matematikai
szerre vezető szöveges felmodelljének elkészítése
adatok.
(egyenlet, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás
ellenőrzése, a gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetségese?).
Egy abszolútértéket tartalma- Definíciókra való emlékezés.
zó egyenletek.
x + c = ax + b .
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

A tematikai egy-

Természettudomány:
számítási feladatok megoldása (pl.
munkatétel).
Természettudomány:
számítási feladatok.

Természettudomány:
képletek értelmezése..
Természettudomány:
kinematika, dinamika.

Természettudomány:
kinematika, dinamika.
Természettudomány:
százalékos keverési feladatok.

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Azonosság. Elsőfokú egyenlet. Egyenletrendszer.

Órakeret
29 óra

3. Geometria

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel ismerete.
Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A szimmetria szerepének
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felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése
(megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell
alapján, az eredmények összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Geometriai alapfogalIdealizáló absztrakció: pont,
mak. Térelemek, távolegyenes, sík, síkidomok,
ságok és szögek érteltestek. Vázlat készítése.
mezése.
A háromszög nevezetes A definíciók és tételek ponInformatika:
vonalai, körei. Oldalfetos ismerete, alkalmazása.
tantárgyi szimulációs programok használező merőlegesek, belső
lata (geometriai szerkesztőprogram).
szögfelezők, magasságvonalak, középvonalak
tulajdonságai. Körülírt
kör, beírt kör.
Konvex sokszögek álta- Fogalmak alkotása specialilános tulajdonságai.
zálással: konvex sokszög,
Átlók száma, belső szö- szabályos sokszög.
gek összege. Szabályos
sokszög belső szöge.
Kör és részei, kör és
Fogalmak pontos ismerete.
Természettudomány:
egyenes. Ív, húr, körkörmozgás, a körpályán mozgó test secikk, körszelet. Szelő,
bessége.
érintő.
ség nevelésifejlesztési céljai

Thalész tétele.
A matematika mint kulturális örökség.
Pitagorasz-tétel alkalmazásai.

A tengelyes és a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli elforgatás. A transzformációk tulajdonságai.
A geometriai vektorfogalom.
Egybevágóság, szim-

Ismeretek tudatos memorizálása. Állítás és megfordításának gyakorlása.
Ismeretek mozgósítása, rendszerezése problémamegoldás
érdekében. Állítás és megfordításának gyakorlása.

Művészetismeret−kommunikáció:
építészeti stílusok.
Művészetismeret−kommunikáció:
antik görög mitológia, filozófia és művészet
Természettudomány:
vektor felbontása merőleges összetevőkre.

A megmaradó és a változó
tulajdonságok tudatosítása.

Művészetismeret−kommunikáció:
antik görög mitológia, filozófia és művészet
Természettudomány:
elmozdulásvektor, forgások.

Szimmetria felismerése a

Földrajz:
bolygók tengely körüli forgása, keringés
a Nap körül.
Informatika:
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matematikában, a művészetekben, a környezetünkben
található tárgyakban, részvétel szimmetrián alapuló játékokban.

metria.

Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik
szerint.
Szabályos sokszögek.
Egyszerű szerkesztési
feladatok.

Fogalmak alkotása specializálással.

Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkesztési terv
készítése, ellenőrzés. Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű követése. Pontos, esztétikus
munkára nevelés.
A valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló megoldása.

tantárgyi szimulációs programok használata.
Művészetismeret−kommunikáció:
bevezetés a művészetekbe; kifejezés,
képzőművészet; művészettörténeti stíluskorszakok.
Természettudomány:
az emberi test síkjai, szimmetriája.
Művészetismeret−kommunikáció:
kifejezés, képzőművészet; művészettörténeti stíluskorszakok.
Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata (geometriai szerkesztőprogram).

A Pitagorasz-tétel alTermészettudomány:
kalmazása a derékszögű
erővektor felbontása derékszögű összeháromszög hiányzó adatevőkre.
tainak kiszámítására.
Távolságok számítása
gyakorlati feladatokban,
síkban és térben.
Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális háromszög,
Kulcsfogalmak/
speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. Egybevágó.
fogalmak
Szimmetria. Vektor.

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
17 óra
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok
Előzetes tudás
ábrázolása koordináta-rendszerben.
A tematikai egység Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvénynevelési-fejlesztési modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A függvény megadása, eleIsmeretek tudatos memorizálása
Természettudomány:
mi tulajdonságai.
(függvénytani alapfogalmak).
időben lejátszódó folyamaAlapfogalmak megértése, konkrét
tok leírása, elemzése.
függvények elemzése a grafikonjuk
alapján.
Időben lejátszódó valós folyamatok
Informatika:
elemzése grafikon alapján. Számító- tantárgyi szimulációs prog4. Összefüggések, függvények, sorozatok
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A lineáris függvény, lineáris
kapcsolatok. A lineáris
függvények tulajdonságai.
Az egyenes arányosság. A
lineáris függvény grafikonjának meredeksége, ennek
jelentése lineáris kapcsolatokban.

Az abszolútérték-függvény.
Az x  ax + b függvény
grafikonja, tulajdonságai (
).
A négyzetgyökfüggvény. Az
(
) függvény
grafikonja, tulajdonságai.
A fordított arányosság függ-

gép használata a függvények vizsgálatára.
Táblázatok készítése adott szabálynak, összefüggésnek megfelelően.
Időben lejátszódó történések megfigyelése, a változás megfogalmazása.
Modellek alkotása: lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban
(pl. egységár, a változás sebessége).
Lineáris függvény ábrázolása paraméterei alapján.
Számítógép használata a lineáris folyamat megjelenítésében.
Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok).

a≠0
x ≥ 0x
x
a≠ 0
ax
x
x

vénye.

(

) gra-

ramok használata, adatkezelés táblázatkezelővel.
Természettudomány:
időben lineáris folyamatok
vizsgálata, a változás sebessége.
Természettudomány:
egyenes arányosság.
Informatika:
táblázatkezelés.

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok).

Természettudomány:
matematikai inga lengésideje.

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok).

Természettudomány:
ideális gáz, izoterma.

fikonja, tulajdonságai.

Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata.
Természettudomány:
kinematika.

Függvények alkalmazása.

Valós folyamatok függvénymodelljének megalkotása. A folyamat elemzése a függvény vizsgálatával, az
eredmény összevetése a valósággal.
A modell érvényességének vizsgála- Informatika:
ta.
tantárgyi szimulációs progSzámítógép alkalmazása (pl. függramok használata.
vényrajzoló program).
Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése.
Egyenlet, egyenletrendszer
Egy adott probléma megoldása két
Természettudomány; földgrafikus megoldása.
különböző módszerrel.
rajz:
Az algebrai és a grafikus módszer
számítási feladatok.
összevetése.
Megosztott figyelem; két, illetve több
szempont egyidejű követése.
Számítógépes program használata.
Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely,
Kulcsfogalmak /
növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Lineáris kapcsolat. Meredekfogalmak
ség. Grafikus megoldás.
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Tematikai egység/
Órakeret
5. Statisztika
Fejlesztési cél
7 óra
Táblázatok, diagramok olvasása. Százalékszámítás.
Előzetes tudás
A tematikai egység Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása.
nevelési-fejlesztési Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Statisztikai adatok és ábrázolásuk
Adatok jegyzése, rendezése, ábrá- Informatika:
(gyakoriság, relatív gyakoriság,
zolása. Együttváltozó mennyiséadatkezelés, adatfeldoleloszlás, kördiagram, oszlopdiaggek összetartozó adatpárjainak
gozás, információmegjeram, vonaldiagram).
jegyzése.
lenítés.
Diagramok, táblázatok olvasása,
készítése.
Grafikai szervezők összevetése
Történelem:
más formátumú dokumentumoktörténelmi, társadalmi
kal, következtetések levonása írott, témák vizuális ábrázoláábrázolt és számszerű információ
sa (táblázat, diagram).
összekapcsolásával.
Számítógép használata.
Földrajz:
időjárási, éghajlati és
gazdasági statisztikák.
Adathalmazok jellemzői: átlag,
A statisztikai mutatók nyújtotta
Informatika:
medián, módusz.
információk helyes értelmezése.
statisztikai adatelemzés.
Nagy adathalmaz vizsgálata kevés
statisztikai jellemzővel: előnyök és
hátrányok.
Kulcsfogalmak / Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Gyakoriság, relatív gyakoriság.
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a 9.
évfolyam végén

Gondolkodási és megismerési módszerek:
- Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése,
halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete.
- A matematika logikában megtanult szakkifejezések megértése, helyes
használata a hétköznapi életben.
- Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése;
bizonyítás gondolatmenetének követése.
- Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
- Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. A gráfokról tanult ismeretek
alkalmazása a gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására.
Számtan, algebra:
- Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl.
modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok.
- Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető
szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása,
a megoldás önálló ellenőrzése.
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-

-

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer
megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
Tájékozódás a valós számkörben.
Matematikai szöveg értő olvasása, szövegekből a lényeg kiemelése.

Geometria:
- Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése.
- Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük.
- A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete.
- Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat).
- Szimmetria ismerete, használata.
- Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes
vonalak, pontok, körök).
- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel.
- Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete.
- Vektor fogalmának ismerete.
- Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a
jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós
síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása.
- Törekvés az igényes, pontos munkavégzésre a szerkesztési feladatok során.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
- A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete.
- A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).
- Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja
alapján.
- Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség.
Statisztika:
- Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának
és relatív gyakoriságának kiszámítása.
- Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése.
- Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatározása.
- A rendszerező képesség fejlődése a statisztikai feladatok megoldása során.
Adatsokaság jellemezése, ábrákról adatsokaság jellemzőinek leolvasása.

3.4.1.2.2 10. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelési-

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret
22 óra

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba
rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete.
A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások megkülönbözteté1294
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se. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési
képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Logikai műveletek: „nem”, Matematikai és más jellegű érve„és”, „vagy”, „ha…, akkor”. lésekben a logikai műveletek
(Folyamatosan a 9–12. évfelfedezése, megértése, önálló
folyamon.)
alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések jelentéstartalmának összevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található matematikai
információk felfedezése, rendezése a megadott célnak megfelelően. Matematikai tartalmú (nem
tudományos jellegű) szöveg értelmezése.
Szöveges feladatok.
Szöveges feladatok értelmezése, Művészetismeret−kommunikáció;
(Folyamatos feladat a 9–12. megoldási terv készítése, a felpraktikus tanulás:
évfolyamon: a szöveg alap- adat megoldása és szöveg alapszövegértés; információk azonoján a megfelelő matematikai ján történő ellenőrzése.
sítása és összekapcsolása, a szömodell megalkotása.)
Modellek alkotása a matemativeg egységei közötti tartalmi
kán belül; matematikán kívüli
megfelelés felismerése; a szöveg
problémák modellezése. Gondo- tartalmi elemei közötti kijelentéslatmenet lejegyzése (megoldási
érv, ok-okozati viszony felismeterv).
rése és magyarázata.
Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű követése
(a szövegben előforduló inforKörnyezeti nevelés és életvitel:
mációk). Figyelem összpontosíegészséges életmódra és a családi
tása.
életre nevelés.
Problémamegoldó gondolkodás
és szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a rendszerezés,
a következtetés.
A „minden” és a „van
A „minden” és a „van olyan”
olyan” helyes használata.
helyes használata.
Nyitott mondatok igazságHalmazok eszközjellegű hasznáhalmaza, szemléltetés mód- lata.
jai.
A matematikai bizonyítás.
Kísérletezés, módszeres próbálPraktikus tanulás:
Kísérletezés, módszeres
kozás, sejtés, cáfolás megkülön- mások érvelésének összefoglalápróbálkozás, sejtés, cáfolás böztetése.
sa és figyelembevétele.
(folyamatos feladat a 9–12. Érvelés, vita. Érvek és ellenérévfolyamokon).
vek. Ellenpélda szerepe.
Mások gondolataival való vitába
szállás és a kulturált vitatkozás.
Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont (pl. a saját és a
vitapartner szempontjának) egyfejlesztési céljai
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Állítás és megfordítása.
„Akkor és csak akkor” típusú állítások.

Bizonyítás.

Egyszerű kombinatorikai
feladatok: leszámlálás, sorba rendezés, gyakorlati
problémák.
Kombinatorika a mindennapokban.

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám).
Egyszerű hálózat szemléltetése.

idejű követése.
Az „akkor és csak akkor” használata. Feltétel és következmény
felismerése a
„Ha …, akkor …” típusú állítások esetében.
Korábbi, illetve újabb (saját)
állítások, tételek jelentésének
elemzése.
Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek logikus sorrendje).
Következtetés megítélése helyessége szerint. A bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási módszerekre való emlékezés.
Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése.
Példák a hétköznapokból helyes
és helytelenül megfogalmazott
következtetésekre.
Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg
kell találni, de minden esetet
csak egyszer lehet számításba
venni. Megosztott figyelem; két,
illetve több szempont egyidejű
követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés).
Sikertelen megoldási kísérlet
után újjal való próbálkozás; a
sikertelenség okának feltárása
(pl. minden feltételre figyelt-e).

Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.
Számítógépek egy munkahelyen,
elektromos hálózat a lakásban,
település úthálózata stb. szemléltetése gráffal.
Gondolatmenet megjelenítése
gráffal.

Művészetismeret−kommunikáció:
az előmodernség jegyében – magyar irodalom a 19. század második felében: Vajda János, Mikszáth Kálmán (portré), századvégi novellisták; retorika.

Informatika:
problémamegoldás táblázatkezelővel.
Környezeti nevelés és életvitel:
hétköznapi problémák megoldása
a kombinatorika eszközeivel.
Művészetismeret−kommunikáció:
periodicitás, ismétlődés és kombinatorika mint szervezőelv
poetizált szövegekben.

Praktikus tanulás:
logikus gondolkodás fejlesztése
Természettudomány:
molekulák térszerkezete.
Informatika:
problémamegoldás informatikai
eszközökkel és módszerekkel,
hálózatok.
Történelem:
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családfa.
Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáKulcsfogalmak
ma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). Feltétel és követ/ fogalmak
kezmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. Faktoriális.

Tematikai egység
/ Fejlesztési cél

Órakeret
44 óra
Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel használata. Egyenlet, egyenlet
megoldása. Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell alkotása), megElőzetes tudás
oldása, ellenőrzése.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei.
A tematikai egyGyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörség nevelésiének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fonfejlesztési céljai
tossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a
tartalomnak megfelelően.
Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A négyzetgyök definíció- Számológép használata.
Természettudomány:
ja. A négyzetgyök azonos- A négyzetgyök azonosságainak
fonálinga lengésideje, rezgésidő
ságai.
használata konkrét esetekben.
számítása.
A másodfokú egyenlet
Különböző algebrai módszerek
Természettudomány:
megoldása, a
alkalmazása ugyanarra a probléegyenletesen gyorsuló mozgás
megoldóképlet.
mára (szorzattá alakítás, teljes
kinematikája.
négyzetté kiegészítés). Ismeretek
tudatos memorizálása (rendezett
másodfokú egyenlet és
megoldóképlet összekapcsolódása).
A megoldóképlet biztos használata.
Másodfokú egyenletre
Matematikai modell (másodfokú
Természettudomány:
vezető gyakorlati probléegyenlet) megalkotása a szöveg
számítási feladatok.
mák, szöveges feladatok.
alapján. A megoldás ellenőrzése,
gyakorlati feladat megoldásának
összevetése a valósággal (lehetséges-e?).
Gyöktényezős alak. MáAlgebrai ismeretek alkalmazása.
sodfokú polinom szorzattá
alakítása.
Gyökök és együtthatók
Önellenőrzés: egyenlet megoldáösszefüggései.
sának ellenőrzése.
Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása.
Egyszerű négyzetgyökös
Megoldások ellenőrzése.
Természettudomány:
egyenletek.
például egyenletesen gyorsuló
2. Számtan, algebra
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ax + b = cx + d .

Másodfokú egyenletrendszer.
A behelyettesítő módszer.

Egyszerű másodfokú egyenletrendszer megoldása. A behelyettesítő módszerrel is megoldható feladatok.
Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű követése.
Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Másodfokú függvény eszközjellegű használata.

mozgással kapcsolatos kinematikai feladat.

Egyszerű másodfokú
Informatika:
egyenlőtlenségek.
tantárgyi szimulációs programok
2
használata.
ax + bx + c ≥ 0 (vagy >
0) alakra visszavezethető
egyenlőtlenségek ( a ≠ 0 ).
Példák adott alaphalmaMegosztott figyelem; két, illetve
zon ekvivalens és nem
több szempont egyidejű követése.
ekvivalens egyenletekre,
Halmazok eszközjellegű használaátalakításokra. Alaphalta.
maz, értelmezési tartomány, megoldáshalmaz.
Hamis gyök, gyökvesztés.
Összefüggés két pozitív
Geometria és algebra összekapcso- Természettudomány:
szám számtani és mértani lása az azonosság igazolásánál.
minimum- és maximumprobléközepe között. Gyakorlati Gondolatmenet megfordítása.
mák.
példa minimum és maximum probléma megoldására.
Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. Ekvivalens egyenlet.
Kulcsfogalmak /
Hamis gyök. Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. Egyenlőtfogalmak
lenség. Számtani közép, mértani közép.

Tematikai egység
Órakeret
3. Geometria
/ Fejlesztési cél
50 óra
Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai. A Pitagorasz-tétel ismerete.
Előzetes tudás
Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szükséges és az elégséges feltétel
felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok
alapján. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megA tematikai egyfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése).
ség nevelésiValós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell
fejlesztési céljai
alapján, az eredmények összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger,
hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A körív hossza. Egyenes
Együttváltozó mennyiségek
Természettudomány:
arányosság a középponti
összetartozó adatpárjainak
körmozgás sebessége, szögsebessészög és a hozzá tartozó
vizsgálata.
ge.
körív hossza között (szemlélet alapján).
Földrajz:
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A körcikk területe. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körcikk területe között
(szemlélet alapján).
A szög mérése. A szög
ívmértéke.

Egyszerű szerkesztési feladatok.

Vektorok összege, két vektor különbsége.
Középpontos hasonlóság,
hasonlóság. Arányos osztás.
A hasonlósági transzformáció.
Hasonló alakzatok.

A háromszögek hasonlóságának alapesetei.
A hasonlóság alkalmazásai.
Háromszög súlyvonalai,
súlypontja, hasonló síkidomok kerületének, területének aránya.

Együttváltozó mennyiségek
összetartozó adatpárjainak
vizsgálata.

Mérés, mérési elvek megismerése. Mértékegységválasztás, mérőszám.

távolság a Föld két pontja között.

Természettudomány:
szögsebesség, körmozgás, rezgőmozgás.

Földrajz:
tájékozódás a földgömbön; hosszúsági és szélességi körök, helymeghatározás.
Szerkesztési eljárások gyakor- Informatika:
lása. Szerkesztési terv készítantárgyi szimulációs programok
tése, ellenőrzés. Megosztott
használata (geometriai szerkesztőfigyelem; két, illetve több
program).
szempont egyidejű követése.
Pontos, esztétikus munkára
nevelés.
Műveleti analógiák (összeTermészettudomány:
adás, kivonás).
erők összege, két erő különbsége,
vektormennyiség változása (pl. sebességváltozás).
A megmaradó és a változó
Informatika:
tulajdonságok tudatosítása.
tantárgyi szimulációs programok
használata (geometriai szerkesztőprogram).
A megmaradó és a változó
tulajdonságok tudatosítása: a
megfelelő szakaszok hosszának aránya állandó, a megfelelő szögek egyenlők, a kerület, a terület, a felszín és a
térfogat változik.
Szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. Ismeretek tudatos memorizálása.
Új ismeretek matematikai
alkalmazása.

Természettudomány:
súlypont, tömegközéppont.
Művészetismeret−kommunikáció:
magyarországi reneszánsz művészet.
Rajz:
összetett arányviszonyok érzékelteté-
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se, formarend, az aranymetszés megjelenése a természetben, alkalmazása
a művészetekben.
Magasságtétel, befogótétel
a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe.
A hasonlóság gyakorlati
alkalmazásai. Távolság,
szög, terület a tervrajzon,
térképen.
Hasonló testek felszínének,
térfogatának aránya.

Vektor szorzása valós
számmal.
Vektorok felbontása összetevőkre.
Bázisvektorok, vektorkoordináták.

Ismeretek tudatos memorizálása, alkalmazása szakaszok
hosszának számolásánál, szakaszok szerkesztésénél.
Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák modellezése:
geometriai modell.
Annak tudatosítása, hogy nem
egyformán változik egy test
felszíne és térfogata, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk.
Új műveletfogalom kialakítása és gyakorlása.
Ismeretek mozgósítása új
helyzetben. Emlékezés korábbi információkra.
Elnevezések, jelek és egyéb
megállapodások megjegyzése.
Emlékezés definíciókra.

Földrajz:
térképkészítés, térképolvasás.
Természettudomány:
példák arra, amikor adott térfogathoz
nagy felület (pl. fák levelei) tartozik.
Természettudomány:
Newton II. törvénye.
Természettudomány:
eredő erő, eredő összetevőkre bontása.
Természettudomány:
helymeghatározás, erővektor felbontása összetevőkre.
Természettudomány:
erővektor felbontása derékszögű öszszetevőkre.
Természettudomány:
erővektor felbontása derékszögű öszszetevőkre.

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense.
A Pitagorasz-tétel és a he- A valós problémák matematigyesszög szögfüggvényei- kai (geometriai) modelljének
nek alkalmazása a derékmegalkotása, a problémák
szögű háromszög hiányzó
önálló megoldása.
adatainak kiszámítására.
Távolságok és szögek
számítása gyakorlati feladatokban, síkban és térben.
Kulcsfogalmak / Egybevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet. Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens.
fogalmak

Tematikai egység/
Órakeret
4. Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési cél
19
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása.
Előzetes tudás
A tematikai egység Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvénynevelési-fejlesztési modell), vizsgálat a grafikon alapján. Függvénytranszformációk algebrai és
geometriai megjelenítése.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Függvények alkalmazása.
Valós folyamatok függvénymodell- Természettudomány:
jének megalkotása. A folyamat
kinematika.
elemzése a függvény vizsgálatával,
az eredmény összevetése a valósággal. A modell érvényességének Informatika:
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Egyenlet, egyenletrendszer
grafikus megoldása.

Az x  ax 2 + bx + c (a ≠ 0)
másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai.
Függvénytranszformációk áttekintése az x  a ( x − u ) 2 + v
alak segítségével.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

tantárgyi szimulációs programok használata.

Természettudomány:
számítási feladatok.

Természettudomány:
egyenletesen gyorsuló
mozgás kinematikája.

Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata.
Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely,
növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény.
Függvénytranszformáció. Grafikus megoldás.

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

vizsgálata.
Számítógép alkalmazása (pl. függvényrajzoló program).
Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű követése.
Egy adott probléma megoldása két
különböző módszerrel.
Az algebrai és a grafikus módszer
összevetése.
Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű követése.
Számítógépes program használata.
Ismeretek felidézése (algebrai ismeretek és függvénytulajdonságok
ismerete).
Számítógép használata (függvényábrázoló program megismerése,
használata függvényvizsgálathoz).

Órakeret
9 óra
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasása.
A valószínűség fogalmának mélyítése.
5. Valószínűség, statisztika

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek
Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, valószínűsége.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A véletlen esemény szimmetria
Természettudomány:
alapján, logikai úton vagy kísérleti öröklés, mutáció.
úton megadható, megbecsülhető
esélye, valószínűsége.
Kísérletek, játékok csoportban..
Véletlen kísérlet. Biztos esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív
gyakoriság, esély, valószínűség.

Gondolkodási és megismerési módszerek:
- A matematika logikában megtanult szakkifejezések megértése, helyes
használata a hétköznapi életben.
A fejlesztés várt - Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése;
bizonyítás gondolatmenetének követése.
eredményei a 10.
évfolyam végén - Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
- Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. A gráfokról tanult ismeretek
alkalmazása gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására.
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Számtan, algebra:
- A tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése).
- Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető
szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása,
a megoldás önálló ellenőrzése.
- Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása.
- A valós számkör biztos ismerete, e számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazása.
- Matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, keresőprogramok célirányos használata, szövegekből a lényeg kiemelése.
Geometria:
- A tanult hasonlósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete.
- Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek,
kerület, terület, térfogat).
- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; magasságtétel
és befogótétel ismerete.
- Három új művelet ismerete: vektorok összeadása, kivonása, vektor szorzása
valós számmal; vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott
bázisrendszerben.
- Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a
jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós
síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása.
- A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után a tanulók dinamikus geometriai
szemléletének, diszkussziós képességének fejlődése.
- A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével: számítási feladatok elvégzése, és ezek alkalmazása gyakorlati problémák megoldásánál.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
- A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon).
- Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása.
- Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja
alapján.
- Függvénymodell készítése.
- Az elemi függvények ábrázolása koordináta-rendszerben, és a legfontosabb
függvénytulajdonságok meghatározása (nemcsak a matematika, hanem a
természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati
helyzetek leírásának érdekében is).
Valószínűség:
- Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet,
esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata.
- Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és
a relatív gyakoriságok összevetése.
- Egy adott esemény bekövetkezési esélyének meghatározása szisztematikus
esetszámlálással.
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3.4.1.3 11-12. évfolyam alapképzés
3.4.1.3.1 11. évfolyam
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
17
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos
Előzetes tudás
alapfogalmak.
A tematikai egység Mintavétel céljának, értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek
nevelési-fejlesztési alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások
megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Vegyes kombinatorikai feladatok,
Modell alkotása valós problémáFöldrajz:
kiválasztási feladatok. A kombina- hoz: kombinatorikai modell.
előrejelzések, tendentorika alkalmazása egyszerű geoMegosztott figyelem; két, illetve
ciák megfogalmazása
metriai feladatokban.
több szempont egyidejű követése.
Mintavétel visszatevés nélkül és
visszatevéssel.
Természettudomány:
genetika
Binomiális együtthatók.
Jelek szerepe, alkotása, használata:
célszerű jelölés megválasztásának
jelentősége a matematikában.
Gráfelméleti alapfogalmak, alkalModell alkotása valós problémámazásuk. Fokszám összeg és az
hoz: gráfmodell. Megfelelő, a probélek száma közötti összefüggés.
lémát jól tükröző ábra készítése.
Matematikatörténet: Euler.
Kulcsfogalmak/ Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret
28
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, egyenElőzetes tudás
lőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása
megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudomáA tematikai egynyokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének
ség nevelésielvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése
fejlesztési céljai
követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet
megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
n-edik gyök.
A matematika belső fejlődésének
A négyzetgyök fogalmának álta- felismerése, új fogalmak alkotása.
lánosítása.
Hatványozás pozitív alap és raFogalmak módosítása újabb tapaszcionális kitevő esetén.
talatok, ismeretek alapján. A hatványfogalom célszerű kiterjesztése,
permanenciaelv alkalmazása.
Hatványozás azonosságainak
Ismeretek tudatos memorizálása.
alkalmazása. Példák az azonosIsmeretek mozgósítása.
2. Számtan, algebra
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ságok érvényben maradására.
A definíciók és a hatványozás
azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható exponenciális egyenletek.

A logaritmus értelmezése.
A logaritmussal való számolás
szerepe a Kepler-törvények felfedezésében.

Zsebszámológép használata,
táblázat használata.
A logaritmus azonosságai.
A definíciók és a logaritmus
azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható logaritmusos egyenletek.

Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre vezető valós problémák (például:
befektetés, hitel, értékcsökkenés,
népesség alakulása, radioaktivitás).

Korábbi ismeretek felidézése (hatvány
fogalma).

Természettudomány:
radioaktivitás.
Földrajz, Természettudomány:
globális problémák - demográfiai mutatók, a Föld
eltartó képessége és az
élelmezési válság, betegségek, világjárványok,
túltermelés és túlfogyasztás.
Természettudomány:
zajszennyezés.

Ismeretek tudatos memorizálása.

Természettudomány:
pH-számítás.
Természettudomány:
Kepler-törvények.
Annak felismerése, hogy a technika Természettudomány:
fejlődésének alapja a matematikai
számítási feladatok.
tudás.
A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése.
Modellek alkotása (algebrai moTermészettudomány:
dell): logaritmus alkalmazásával
zajszennyezés.
megoldható egyszerű exponenciális
egyenletek; ilyen egyenletre vezető
valós problémák (például: befekte- Természettudomány:
tés, hitel, értékcsökkenés, népesség pH-számítás.
alakulása, radioaktivitás).

Természettudomány:
érzékelés, az inger és az
érzet.
Kulcsfogalmak / n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés.
Logaritmus.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
58 óra
Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes
ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság,
hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer al3. Geometria
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gebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Számológép
(számítógép) használata.
Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolA tematikai egység
ságok, szögek, terület, kerület kiszámítása. A matematika két területének
nevelési-fejlesztési
(geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés,
céljai
korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szinusztétel, koszinusztétel.
Általános eset, különleges eset
Természettudomány:
viszonya (a derékszögű háromszög vektor felbontása adott állású
és a két tétel).
összetevőkre.

Síkidomok kerületének és
területének számítása.
Pitagoraszi összefüggés egy
szög szinusza és koszinusza
között. Összefüggés a szög és
a mellékszöge szinusza, illetve
koszinusza között. A tangens
kifejezése a szinusz és a koszinusz hányadosaként.
Egyszerű trigonometrikus
egyenletek. Trigonometrikus
egyenletre vezető, háromszöggel kapcsolatos valós
problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus egyenlet.
Két vektor skaláris szorzata. A
skaláris szorzat tulajdonságai.
Két vektor merőlegességének
szükséges és elégséges feltétele.
Helyvektor.

Ismeretek alkalmazása.

Műveletek koordinátáikkal
adott vektorokkal. Vektorok
és rendezett számpárok közötti megfeleltetés.

A vektor fogalmának bővítése
(algebrai vektorfogalom). Sík és
tér: a dimenzió szemléletes fogalmának fejlesztése.

A helyvektor koordinátái.
Szakasz felezőpontjának,
harmadoló pontjának, a háromszög súlypontjának koordinátái.
Két pont távolsága, a szakasz

Képletek értelmezése, alkalmazása.

Földrajz:
térábrázolás és térmegismerés eszközei, GPS.
Földrajz:
felszínszámítás.

A trigonometrikus azonosságok
megértése, használata.
Függvénytáblázat alkalmazása
feladatok megoldásában.

A problémához hasonló egyszerű
probléma keresése.

Természettudomány:
rezgőmozgás, adott kitéréshez, sebességhez, gyorsuláshoz tartozó időpillanatok
meghatározása.

A művelet újszerűségének felfedezése.
A szükséges és az elégséges feltétel felismerése, megkülönböztetése.
Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások.

Természettudomány:
mechanikai munka, mágneses
fluxus.

Képletek értelmezése, alkalmazá1305

Természettudomány:
vonatkoztatási rendszer, hely
megadása.
Természettudomány:
erők összeadása komponensek segítségével, háromdimenziós képalkotás (hologram).
Természettudomány:
hely megadása.
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hossza.
A kör egyenlete.

Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor,
a normálvektor, az iránytangens.
Iránytangens és az egyenes
meredeksége.
A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.
Az egyenes egyenlete.
Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele.
Két egyenes metszéspontja.
Kör és egyenes kölcsönös
helyzete.

A kör adott pontjában húzott
érintője.

A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű
síkgeometriai feladatok megoldásában.

sa.
Geometria és algebra összekapcso- Informatika:
lása.
ponthalmaz megjelenítése
képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Megosztott figyelem; két, illetve
Informatika:
több szempont egyidejű követése. ponthalmaz megjelenítése
képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Természettudomány:
út-idő grafikon és a sebesség
kapcsolata.
Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban.
Az egyenest jellemző adatok, a
Informatika:
közöttük felfedezhető összefüggé- tantárgyi szimulációs progsek értése, használata.
ramok használata (geometriai
szerkesztőprogram).
Geometriai probléma megoldása
Informatika:
algebrai eszközökkel. Ismeretek
ponthalmaz megjelenítése
mozgósítása, alkalmazása (elsőfo- képernyőn (geometriai szerkú, illetve másodfokú
kesztőprogram).
kétismeretlenes egyenletrendszer
megoldása).
A geometriai fogalmak megjelení- Informatika:
tése algebrai formában. Geometri- ponthalmaz megjelenítése
ai ismeretek mozgósítása.
képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Geometriai problémák megoldása Informatika:
algebrai eszközökkel. Geometriai
tantárgyi szimulációs progproblémák számítógépes megjele- ramok használata (geometriai
nítése.
szerkesztőprogram használata).

Természettudomány:
égitestek pályája.
Kulcsfogalmak / Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris
szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő pontfogalmak
halmaz.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
23 óra
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök.
Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelmezése.
A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az
időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen,
4. Összefüggések, függvények, sorozatok
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saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Ismerethordozók használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szögfüggvények kiterjesztése, A kiterjesztés szükségességének,
Természettudomány:
trigonometrikus alapfüggvéalapgondolatának megértése. Időperiodikus mozgás, hulnyek (sin, cos, tg).
től függő periodikus jelenségek
lámmozgás, váltakozó fekezelése.
szültség és áram.

A trigonometrikus függvények
transzformációi: f (x ) + c ,
f (x + c) ; cf (x ) ; f (cx ) .
Az exponenciális függvények.
Exponenciális folyamatok a
természetben és a társadalomban.

Tudatos megfigyelés a változó
szempontok és feltételek szerint.
Permanenciaelv alkalmazása.
Modellek alkotása (függvény modell): a lineáris és az exponenciális
növekedés/csökkenés matematikai
modelljének összevetése konkrét,
valós problémákban (például: népesség, energiafelhasználás, járványok stb.).

Földrajz:
térábrázolás és térmegismerés eszközei, GPS.
Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata.
Természettudomány:
radioaktivitás.
Földrajz:
a társadalmi-gazdasági tér
szerveződése és folyamatai.
globális kérdések: erőforrások kimerülése, fenntarthatóság, demográfiai robbanás a harmadik világban,
népességcsökkenés az öregedő Európában.

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük.
A logaritmusfüggvény mint az
Természettudomány:
exponenciális függvény inverradioaktivitás.
ze. Függvénynek és inverzének
a grafikonja a koordinátarendszerben.
Kulcsfogalmak / Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
18 óra
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen
kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség
hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az
események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének
megértése.
5. Valószínűség, statisztika
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Ismeretek
Eseményekkel végzett műveletek.
Példák események összegére, szorzatára, komplementer eseményre,
egymást kizáró eseményekre.
Elemi események. Események előállítása elemi események összegeként. Példák független és nem független eseményekre.
Véletlen esemény, valószínűség.
A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása példákon
keresztül.
A valószínűség klasszikus modellje.
Egyszerű valószínűség-számítási
problémák.

Fejlesztési követelmények
A matematika különböző területei
közötti kapcsolatok tudatosítása.
Logikai műveletek, halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása.

Kapcsolódási pontok
Informatika:
folyamatok, kapcsolatok leírása logikai
áramkörökkel.

A véletlen kísérletekből számított
relatív gyakoriság és a valószínűség kapcsolata.
A modell és a valóság kapcsolata.

Természettudomány:
az űrkutatás hatása
mindennapjainkra, a
találkozás valószínűsége.
Statisztikai mintavétel. Valószínű- Modell alkotása (valószínűségi
Informatika:
ségek visszatevéses mintavétel
modell): a mintavételi eljárás létantárgyi szimulációs
esetén, a binomiális eloszlás. Visz- nyege.
programok használata
szatevés nélküli mintavétel.
(binomiális eloszlás).
Kulcsfogalmak / Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell.
fogalmak
Ismeretek mozgósítása, tanult
kombinatorikai módszerek alkalmazása.

Gondolkodási és megismerési módszerek:
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével
tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.
A fejlesztés várt – A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban,
alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is.
eredményei a 11.
évfolyam végén
Számtan, algebra:
– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete.
– A logaritmus fogalmának ismerete.
– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét
esetekben probléma megoldása céljából.
– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján,
az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése.
– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós
számkörben tanult új műveletek felhasználásával.
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
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Geometria:
– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében.
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, alkalmazása.
– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek
ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása.
– Függvénytranszformációk végrehajtása.
– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete.
– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati
alkalmazások.
– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán: átfogó kép a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról.
Valószínűség, statisztika:
– A valószínűség matematikai fogalma.
– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja.
– Mintavétel és valószínűség.
– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémák értelmezése, kezelése.

3.4.1.3.2 12. évfolyam
Tematikai egység /
Órakeret
1. Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztési cél
5 óra
A korábbi évek megfelelő tananyagai, eljárásai,
Előzetes tudás
A tematikai egység Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A modellhasználati, modellalkotási
nevelési-fejlesztési képesség fejlesztése.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanult gondolkodási módszerek
Modell alkotása valós problémáalkalmazásai (pl. érvelés, bizonyíhoz.
tás) (folyamatosan a tanév során).
Kulcsfogalmak/ Matematikai modell.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

2. Számtan, algebra
-
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A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek
Zsebszámológép használata, táblázat használata (folyamatosan
egész évben).
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Fejlesztési követelmények
Annak felismerése, hogy a technika fejlődésének alapja a matematikai tudás.

Kapcsolódási pontok
Természettudomány:
számítási feladatok.

Órakeret
25 óra
Kerület és terület fogalma. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése.
Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (száElőzetes tudás
mítógép) használata.
A tematikai egység Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolnevelési-fejlesztési ságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. Emlékezés,
korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Síkidomok kerületének és terü- Ismeretek alkalmazása.
Földrajz:
letének számítása (ismétlés,
felszínszámítás.
térgeometriai számítások részeként)
Mértani testek csoportosítása.
A problémához illeszkedő váz- Informatika:
Hengerszerű testek (hasábok és latos ábra alkotása; síkmetszet
tantárgyi szimulációs prograhengerek), kúpszerű testek (gú- elképzelése, ábrázolása. Fogamok használata (térgeometriai
lák és kúpok), csonka testek
lomalkotás közös tulajdonság
szimulációs program).
(csonka gúla, csonka kúp).
szerint (hengerszerű, kúpszerű
Gömb.
testek, poliéderek).
Természettudomány:
kristályok.
A tanult testek felszínének, tér- A valós problémákhoz modell
Informatika:
fogatának kiszámítása. Gyakor- alkotása: geometriai modell.
tantárgyi szimulációs progralati feladatok.
Ismeretek megfelelő csoportosí- mok használata (térgeometriai
tása.
szimulációs program).
Kulcsfogalmak/ Felszín, térfogat.
fogalmak
3. Geometria

Tematikai egység /
Órakeret
4. Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési cél
15 óra
Függvény megadása, tulajdonságai.
Előzetes tudás
A tematikai egység A matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata.
nevelési-fejlesztési Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A számsorozat fogalma. A függ- Sorozat megadása rekurzióval és Informatika:
vény értelmezési tartománya a
képlettel.
problémamegoldás informapozitív egész számok halmaza.
tikai eszközökkel és módMatematikatörténet: Fibonacci.
szerekkel: algoritmusok
1310
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Számtani sorozat, az n. tag, az
első n tag összege.
Matematikatörténet: Gauss.
Mértani sorozat, az n. tag, az
első n tag összege.

Kamatoskamat-számítás.

megfogalmazása, tervezése.
A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
A számtani sorozat mint lineáris
függvény és a mértani sorozat
mint exponenciális függvény
összehasonlítása.
Modellek alkotása: befektetés és
hitel; különböző feltételekkel
meghirdetett befektetések és
hitelek vizsgálata; a hitel költségei, a törlesztés módjai.
Az egyéni döntés felelőssége: az
eladósodás veszélye.
Korábbi ismeretek mozgósítása
(pl. százalékszámítás).
A szövegbe többszörösen mélyen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és kategóriák azonosítása.

Természettudomány, földrajz, történelem:
exponenciális folyamatok
vizsgálata.

Földrajz, gazdasági ismeretek:
a világgazdaság szerveződése és működése, a pénztőke
működése, a monetáris világ
jellemző folyamatai, hitelezés, adósság, eladósodás.
Gazdasági ismeretek:
a család pénzügyei és gazdálkodása, vállalkozások.

Praktikus tanulás:
szövegértés.
Kulcsfogalmak / Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
10 óra
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek
Adathalmazok jellemzői: átlag,
medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok jellemzése statisztikai mutatókkal.

Kulcsfogalmak / Szórás.
fogalmak

5. Statisztika

Fejlesztési követelmények
A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése.
Közvélemény-kutatás, minőségellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások elemzése.
Számológép/számítógép használata
statisztikai mutatók kiszámítására.
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Tematikai egység
Órakeret
Rendszerező összefoglalás
/ Fejlesztési cél
33 óra
A középiskolai matematika anyaga.
Előzetes tudás
A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. MotiA tematikai egy- válás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Alkotás
és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltéség nevelésifejlesztési céljai teleknek megfelelően; átstrukturálás.
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok. Ponthalmazok és A problémának megfelelő
számhalmazok. Valós szászemléltetés kiválasztása
mok halmaza és részhalma(Venn-diagram, számegyezai.
nes, koordináta-rendszer).
Állítások logikai értéke. Lo- Szövegértés. A szövegben
Művészetismeret−kommunikáció:
gikai műveletek.
található információk össze- logika - a következetes és rendezett
gyűjtése, rendszerezése.
gondolkodás elmélete, a logika kapcsolódása a matematikához és a
nyelvészethez.

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata.
Definíció és tétel. A tétel
bizonyítása. A tétel megfordítása.
Bizonyítási módszerek.

Kombinatorika: leszámlálási
feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal.
Műveletek értelmezése és
műveleti tulajdonságok.

Halmazok eszközjellegű
használata.
Emlékezés a tanult definíciókra és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során.
Direkt és indirekt bizonyítás
közötti különbség megértése. Néhány tipikusan hibás
következtetés bemutatása,
elemzése.
Sorbarendezési és kiválasztási problémák felismerése.
Gondolatmenet szemléltetése gráffal.
Absztrakt fogalom és annak
konkrét megjelenései: valós
számok halmazán értelmezett műveletek, halmazmű1312

Informatika:
Egy bizonyos, nemrég történt esemény információinak begyűjtése
több párhuzamos forrásból, ezek
összehasonlítása, elemzése, az igazságtartalom keresése, a manipulált
információ felfedése.
Navigációs eszközök használata:
hierarchizált és legördülő menük
használata.

Művészetismeret−kommunikáció:
szillogizmusok.
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Gyakorlati számítások.

veletek, logikai műveletek,
műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós
számmal, műveletek eseményekkel.
Számtan, algebra
Kerekítés, közelítő érték,
becslés. Számológép használata, értelmes kerekítés.

Egyenletek és egyenlőtlenségek.

Gazdasági ismeretek:
alapvető adózási, biztosítási, egészség-, nyugdíj- és társadalombiztosítási, pénzügyi ismeretek.

Megoldások az alaphalmaz,
értelmezési tartomány, megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.
Algebrai azonosságok, hatAz azonosságok szerepének Természettudomány; földrajz; törtéványozás azonosságai, loga- ismerete, használatuk. Manelem:
ritmus azonosságai, trigotematikai fogalmak fejlődéképletek használata
nometrikus azonosságok.
sének bemutatása pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények példáján.
Egyenletek és egyenlőtlenAdott egyenlethez illő megségek megoldása. Algebrai
oldási módszer önálló kivámegoldás, grafikus megollasztása.
dás. Ekvivalens egyenletek, Az önellenőrzésre való kéekvivalens átalakítások. A
pesség. Önfegyelem fejleszmegoldások ellenőrzése.
tése: sikertelen megoldási
kísérlet után újjal való próbálkozás.
Első- és másodfokú egyenlet Tanult egyenlettípusok és
és egyenlőtlenség. Négyzet- egyenlőtlenségtípusok önálló
gyökös egyenletek. Abszolút megoldása.
értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális,
logaritmikus és trigonometrikus egyenletek.
Elsőfokú és egyszerű máA tanult megoldási módszesodfokú kétismeretlenes
rek biztos alkalmazása.
egyenletrendszer megoldása.
Egyenletekre, egyenlőtlenMatematikai modell (egyen- Természettudomány; földrajz; törtéségekre vezető gyakorlati
let, egyenlőtlenség) megalnelem:
életből vett és szöveges fel- kotása, vizsgálatok a momatematikai modellek.
adatok.
dellben, ellenőrzés.
Geometria
Geometriai alapfogalmak,
ponthalmazok.
Térelemek kölcsönös helyValós problémában a megfezete, távolsága, szöge.
lelő geometriai fogalom felTávolságok és szögek kiismerése, alkalmazása.
számítása.
Geometriai transzformációk.
Távolságok és szögek vizs1313
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gálata a transzformációknál.
Egybevágóság, hasonlóság.
Szimmetriák.
Háromszögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásuk.
A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Öszszefüggések a háromszög
oldalai, oldalai és szögei
között.
A derékszögű háromszög
oldalai, oldalai és szögei
közötti összefüggések.
Négyszögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásuk.
Négyszögek csoportosítása
különböző szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai.
Körre vonatkozó tételek és
alkalmazásuk.
Számítási feladatok.
Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer.
Matematikatörténeti ismeretek: a vektor fogalmának
fejlődése a Természettudományi vektorfogalomtól a
rendezett szám n-esig.
Vektorok alkalmazásai.
Egyenes egyenlete. Kör
egyenlete. Két alakzat közös
pontja.
Matematikatörténet: nevezetes szerkeszthetőségi problémák.
A függvény megadása. A
függvények tulajdonságai.

A tanult alapfüggvények
ismerete.

Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban, gyakorlati jelenségekben.
Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.
A problémának megfelelő
összefüggések felismerése,
alkalmazása.

Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.

Geometria és algebra összekapcsolása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Emlékezés: a fogalmak pontos felidézése, ismerete.
Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak
alkalmazása konkrét feladatokban.
Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.
Képi emlékezés statikus
helyzetekben (grafikonok
felidézése).
1314
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Függvénytranszformációk:
f ( x ) + c , f (x + c) ; cf (x ) ;
f (cx ) . Eltolás, nyújtás és
összenyomás a tengelyre
merőlegesen.
Függvényvizsgálat a tanult
szempontok szerint.

Kapcsolat a matematika két
területe között:
függvénytranszformációk és
geometriai transzformációk.

Emlékezés, ismeretek mozTermészettudomány, földrajz; törtégósítása. Függvény alkalma- nelem:
zása matematikai modell
matematikai modellek.
készítésében.
Valószínűség-számítás, statisztika
Diagramok. Statisztikai mu- Adathalmazok jellemzése
Művészetismeret−kommunikáció:
tatók: módusz, medián, átönállóan választott mutatók
a tartalom értékelése hihetőség
lag, szórás.
segítségével. A reprezentatív szempontjából; a szöveg hitelességéminta jelentőségének megér- vel kapcsolatos tartalmi elemek matése.
gyarázata; a kétértelmű, többjelentésű tartalmi elemek feloldása; egy
következtetés alapját jelentő tartalmi
elem felismerése; az olvasó előismereteire alapozó figyelemfelhívó jellegű címadás felismerése.
Gyakoriság, relatív gyakori- A valószínűség és a statiszKörnyezeti nevelés és életvitel:
ság. Véletlen esemény való- tika törvényei érvényesülészenvedélybetegségek és rizikófakszínűsége.
sének felfedezése a termetor.
A valószínűség kiszámítása
lésben, a pénzügyi folyamaa klasszikus modell alapján. tokban, a társadalmi folyaA véletlen törvényszerűsématokban.
gei.
A szerencsejátékok igazságtalanságának és a játékszenvedély veszélyeinek felismerése.
Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. MűKulcsfogalmak / velet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mufogalmak
tató. Térelem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell.
Gondolkodási és megismerési módszerek:
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
A fejlesztés várt – A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
eredményei a 12.
évfolyam végén – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– Kombinatorikai problémák megoldása a rendszerezett összeszámlálás, a
tanult ismeretek segítségével .
– A gráfok: nem csak matematikai fogalom - az ismeretek alkalmazása feladatmegoldásban is.
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Számtan, algebra:
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
Geometria:
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati
alkalmazások.
Valószínűség, statisztika:
– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében.
– A statisztikai vizsgálatok eredményeinek megfelelően kritikus szemlélete,
a vizsgálatok korlátainak, érvényességi körének ismerete.
Összességében:
Matematikai problémák önálló megoldása a matematikai tudás segítségével.
– A kombinatív gondolkodás fejlődésének eredménye: képesség matematikai
feladatok megoldására többféle módon.
– Fejlődjön a Bizonyítási, diszkussziós igényszint: reális döntéshozatal képessége az érettségi után a döntési helyzetekben.
– Feladatmegoldásokban a számológép, elektronikus eszközök rendszeresen
használata.
– Tájékozódás képessége a síkban, térben, ábra készítés az ilyen témájú feladatok megoldásához.
– A tanult matematikai szakkifejezések, jelölések helyes használata a feladatmegoldások során.
– Pontos, kitartó, fegyelmezett munka képessége, törekvés az önellenőrzésre,
várható eredmények becslésére.
– A helyes érvelés, kommunikációs készség fejlődése.
– A középfokú matematikatanulás lezárásakor: a matematika alapvető kultúrtörténeti ismeretei, a legnagyobb matematikusok felfedezéseinek ismerete, rálátás a magyar matematikusok eredményeire.
–
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3.4.1.4 11-12. évfolyam tagozat 1
3.4.1.4.1 11. évfolyam
A koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk meg.
Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek
más tantárgyakban való felhasználhatóságára. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
28 óra
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alapElőzetes tudás
fogalmak.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének megTantárgyi fejlesz- értése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A modellhasztési célok
nálati, modellalkotási képesség fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Vegyes kombinatorikai feladaModell alkotása valós problémáFöldrajz:
tok, kiválasztási feladatok. A
hoz: kombinatorikai modell.
előrejelzések, tendenciák
kombinatorika alkalmazása egy- Megosztott figyelem; két, illetve
megfogalmazása
szerű geometriai feladatokban.
több szempont egyidejű követése.
Mintavétel visszatevés nélkül és
visszatevéssel.
Természettudomány:
Matematikatörténeti ismeretek
genetika
gyarapítása: Erdős Pál.
Binomiális együtthatók.
Jelek szerepe, alkotása, használata:
Permutációk, variációk (ismétlés célszerű jelölés megválasztásának
nélkül és ismétléssel), kombiná- jelentősége a matematikában.
ciók (ismétlés nélkül) kiszámítására vonatkozó képletek levezetése, használata.
A binomiális tétel ismerete és
használata.
Gráfelméleti alapfogalmak, alModell alkotása valós problémákalmazásuk. Fokszám összeg és hoz: gráfmodell. Megfelelő, a
az élek száma közötti összefügproblémát jól tükröző ábra készítégés.
se.
Matematikatörténeti ismeretek
gyarapítása: Euler.
Az egyszerű gráf pontjainak
foka és éleinek száma, valamint
a fa pontjai és élei száma közötti
összefüggés ismerete.
Kulcsfogalmak Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. Pont, él, fok, út, kör, összefüggő
gráf, fa.
/ fogalmak
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

2. Számtan, algebra
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Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása
megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudomáTantárgyi fejlesz- nyokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének
elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése
tési célok
követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet
megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
n-edik gyök.
A matematika belső fejlődésének
A négyzetgyök fogalmának felismerése, új fogalmak alkotása.
általánosítása.
Számok középértékeinek
Bizonyítási módszerek alkalmazá(aritmetikai, geometriai,
sa.
négyzetes, harmonikus),
valamint a nagyságrendi
viszonyaikra vonatkozó
tételek ismerete.
A számtani és mértani középre vonatkozó egyenlőtlenség bizonyítása.
Feladatmegoldás a számtani
és
mértani közép közötti összefüggés alapján.
Hatványozás pozitív alap és Fogalmak módosítása újabb taracionális kitevő esetén.
pasztalatok, ismeretek alapján. A
Irracionális kitevő értelmehatványfogalom célszerű kiterjeszzése szemléletesen.
tése, permanenciaelv alkalmazása.
Hatványozás azonosságaiIsmeretek tudatos memorizálása.
nak alkalmazása, bizonyítá- Ismeretek mozgósítása.
sa (egész kitevő esetén).
Példák az azonosságok érvényben maradására.
A definíciók és a hatványo- Modellek alkotása (algebrai moTermészettudomány:
zás azonosságainak közvet- dell): exponenciális egyenletre
radioaktivitás.
len alkalmazásával megold- vezető valós problémák (például:
ható exponenciális egyenle- befektetés, hitel, értékcsökkenés,
tek.
népesség alakulása, radioaktivitás). Természettudomány, földrajz:
Összetettebb egyenletek
globális problémák - demográmegoldása.
fiai mutatók, a Föld eltartó
Exponenciális egyenlőtlenképessége és az élelmezési
ségek megoldása.
válság, betegségek, világjárványok, túltermelés és túlfogyasztás.
Korábbi ismeretek felidézése (hatKörnyezeti nevelés és életvitel,
A logaritmus értelmezése.
A logaritmussal való számo- vány fogalma).
természettudomány:
lás szerepe a Keplerzajszennyezés.
Ismeretek tudatos memorizálása.
törvények felfedezésében.
Előzetes tudás
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Természettudomány:
pH-számítás, Kepler-törvények.

Zsebszámológép használata,
táblázat használata.

Annak felismerése, hogy a technika fejlődésének alapja a matematikai tudás.
A hatványozás és a logaritmus
kapcsolatának felismerése.
Modellek alkotása (algebrai modell): logaritmus alkalmazásával
megoldható egyszerű exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre
vezető valós problémák (például:
befektetés, hitel, értékcsökkenés,
népesség alakulása, radioaktivitás).

Természettudomány:
zámítási feladatok.

A logaritmus azonosságai,
az azonosságok bizonyítása.
A definíciók és a logaritmus
Környezeti nevelés és életvitel,
azonosságainak közvetlen
természettudomány:
alkalmazásával megoldható
zajszennyezés.
logaritmusos egyenletek.
Összetettebb egyenletek
megoldása.
Természettudomány:
Logaritmusos egyenlőtlenpH-számítás, érzékelés, az inségek megoldása.
ger és az érzet.
Kulcsfogalmak/ n-edik gyök. Középértékek. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. Logaritmus.
fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

3. Geometria

Órakeret
71 óra

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság,
szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és
Előzetes tudás
másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása.
Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Számológép (számítógép) használata.
Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolsáA tematikai egygok, szögek, terület, kerület kiszámítása. A matematika két területének (geoség nevelésimetria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi
fejlesztési céljai
ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset
Fizika:
viszonya (a derékszögű háromvektor felbontása adott állású
szög és a két tétel).
összetevőkre.

Síkidomok kerületének és
területének számítása.
Pitagoraszi összefüggés egy
szög szinusza és koszinusza
között. Összefüggés a szög
és a mellékszöge szinusza,

Ismeretek alkalmazása.
A trigonometrikus azonosságok
megértése, használata.
Függvénytáblázat alkalmazása
feladatok megoldásában.
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Földrajz:
térábrázolás és térmegismerés
eszközei, GPS. Földmérés, háromszögelés.
Földrajz:
felszínszámítás.
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illetve koszinusza között. A
tangens kifejezése a szinusz
és a koszinusz hányadosaként.
Függvénytáblázat segítségével egyszerű feladatokban az
addíciós összefüggések alkalmazása.
Egyszerű trigonometrikus
egyenletek. Trigonometrikus
egyenletre vezető, háromszöggel kapcsolatos valós
problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű
trigonometrikus egyenlet.
Összetettebb egyenletek
megoldása.
Két vektor skaláris szorzata.
A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor merőlegességének szükséges és elégséges feltétele.
Helyvektor.
Műveletek koordinátáikkal
adott vektorokkal. Vektorok
és rendezett számpárok közötti megfeleltetés.
A helyvektor koordinátái.
Szakasz felezőpontjának,
harmadoló pontjának, a háromszög súlypontjának koordinátái.
A skaláris szorzat kiszámítása a koordinátákból; a képlet
levezetése.
Két pont távolsága, a szakasz
hossza.
A kör egyenletének levezetése.

A problémához hasonló egyszerű probléma keresése.

Fizika:
rezgőmozgás, adott kitéréshez,
sebességhez, gyorsuláshoz tartozó időpillanatok meghatározása.

A művelet újszerűségének felfedezése.
A szükséges és az elégséges
feltétel felismerése, megkülönböztetése.
Emlékezés: jelek, jelölések,
megállapodások.

Fizika:
mechanikai munka, mágneses
fluxus.

A vektor fogalmának bővítése
(algebrai vektorfogalom). Sík és
tér: a dimenzió szemléletes fogalmának fejlesztése.
Képletek értelmezése, alkalmazása.

Képletek értelmezése, alkalmazása.
Geometria és algebra összekapcsolása.

Az egyenes különböző meg- Megosztott figyelem; két, illetve
adási módjai. Az irányvektöbb szempont egyidejű követétor, a normálvektor, az irány- se.
tangens.
Iránytangens és az egyenes
meredeksége.
A merőlegesség megfogal-

Geometriai ismeretek felelevení1320

Fizika:
vonatkoztatási rendszer, hely
megadása.
Fizika:
erők összeadása komponensek
segítségével, háromdimenziós
képalkotás (hologram).
Fizika:
hely megadása.

Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Fizika, természettudomány:
út-idő grafikon és a sebesség
kapcsolata.
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mazása skaláris szorzattal.
Az egyenes egyenletének
levezetése.
Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének
feltétele.
Két egyenes metszéspontja.
Kör és egyenes kölcsönös
helyzete, metszéspontjai.
Két kör kölcsönös helyzete,
metszéspontjai.
A kör adott pontjában húzott
érintője.
Külső pontból húzott érintő
egyenletének felírása.
A parabola x2 = 2py alakú
egyenletének levezetése.
Feladatok a koordinátatengelyekkel párhuzamos tengelyű
parabolákkal.
A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok
megoldásában.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

tése, megfogalmazása algebrai
alakban.
Az egyenest jellemző adatok, a
közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.

Geometriai probléma megoldása
algebrai eszközökkel. Ismeretek
mozgósítása, alkalmazása (elsőfokú, illetve másodfokú
kétismeretlenes egyenletrendszer
megoldása).
A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. Geometriai ismeretek mozgósítása.
A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. Geometriai ismeretek mozgósítása.
Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel. Geometriai problémák számítógépes
megjelenítése.

Informatika:
tantárgyi szimulációs programok
használata (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
tantárgyi szimulációs programok
használata (geometriai szerkesztőprogram használata).

Fizika, természettudomány:
égitestek pályája.
Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris
szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő ponthalmaz.

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
66 óra
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök.
Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelElőzetes tudás
mezése.
A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az
időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valóTantárgyi fejlesztési
ság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen,
célok
saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Sorozat
vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. Ismerethordozók használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szögfüggvények kiterA kiterjesztés szükségesséTermészettudomány:
jesztése, trigonometrikus gének, alapgondolatának
periodikus mozgás, hullámmozgás, válalapfüggvények (sin, cos, megértése. Időtől függő pe- takozó feszültség és áram.
tg).
riodikus jelenségek kezelése.
Földrajz:
4. Összefüggések, függvények, sorozatok
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A trigonometrikus függvények transzformációi:
,
;
;
.
Az exponenciális függvények.
Exponenciális folyamatok a természetben és a
társadalomban.

A logaritmusfüggvények
vizsgálata. Logaritmus
alapfüggvények grafikonja, jellemzésük.
A logaritmusfüggvény
mint az exponenciális
függvény inverze. Függvénynek és inverzének a
grafikonja a koordinátarendszerben.
A számsorozat fogalma.
A függvény értelmezési
tartománya a pozitív
egész számok halmaza.
Matematikatörténet: Fibonacci.
Számtani sorozat, az n.
tag, az első n tag összege.
Matematikatörténeti ismeretek gyarapítása:
Gauss.
Korlátos és monoton
sorozatok.
A konvergencia szemléletes fogalma.
Mértani sorozat, az n.
tag, az első n tag összege.
Az általános képletek és

Tudatos megfigyelés a változó szempontok és feltételek szerint.
Permanenciaelv alkalmazása.
Modellek alkotása (függvény modell): a lineáris és
az exponenciális növekedés/csökkenés matematikai
modelljének összevetése
konkrét, valós problémákban (például: népesség,
energiafelhasználás, járványok stb.).

térábrázolás és térmegismerés eszközei,
GPS.
Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata.

Természettudomány:
radioaktivitás.
Földrajz:
a társadalmi-gazdasági tér szerveződése
és folyamatai.
Történelem; földrajz; természettudomány:
globális kérdések: - erőforrások kimerülése, fenntarthatóság, demográfiai robbanás a harmadik világban, népességcsökkenés az öregedő Európában.

Természettudomány:
radioaktivitás.

Sorozat megadása rekurzióval és képlettel.

Informatika:
problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: algoritmusok
megfogalmazása, tervezése.

A sorozat felismerése, a
megfelelő képletek használata problémamegoldás során.

A sorozat felismerése, a
megfelelő képletek használata problémamegoldás so1322

Természettudomány; földrajz; történelem:
exponenciális folyamatok vizsgálata.
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az összegképletek levezetése.
Végtelen mértani sor
fogalma, összege.

Kamatoskamat-számítás.

rán.
A számtani sorozat mint
lineáris folyamat és a mértani sorozat mint exponenciális folyamat összehasonlítása.
Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel meghirdetett befektetések és hitelek vizsgálata;
a hitel költségei, a törlesztés
módjai.
Az egyéni döntés felelőssége: az eladósodás veszélye.
Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. százalékszámítás).
A szövegbe többszörösen
mélyen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott
információk és kategóriák
azonosítása.

Földrajz, gazdasági ismeretek:
a világgazdaság szerveződése és működése, a pénztőke működése, a monetáris
világ jellemző folyamatai, hitelezés,
adósság, eladósodás
Gazdasági ismeretek:
a család pénzügyei és gazdálkodása,
vállalkozások.
Művészetismeret−kommunikáció:
szövegértés.

Függvények folytonossága, határértéke.
Differenciálható függvéTermészettudomány:
nyek. Differencia- és
út, sebesség, gyorsulás
differenciálhányados
fogalma.
Deriváltfüggvény.
Deriválási szabályok:
összeg, konstansszoros,
szorzat- és
hányadosfüggvény.
Egyszerű összetett függvények deriválása.
Az (xn) = nxn-1, n ℮N
összefüggés levezetése.
A trigonometrikus függvények deriváltja.
A differenciálszámítás
alkalmazásai:
- érintő egyenletének
felírására,
- szélsőérték-feladatok
megoldására,
- polinomfüggvények
(menet, szélsőérték, alak)
vizsgálatára.
Kulcsfogalmak/ Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számsorozat. Korlátos,
fogalmak
monoton és konvergens sorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat.
Differencia- és differenciálhányados. Differenciálható függvény,
1323
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deriváltfüggvény.
Gondolkodási és megismerési módszerek:
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével
tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.
– A gráfok: nem csak matematikai fogalom – gráfokról szóló ismeretek alkalmazása a feladatmegoldásban is.
– Bizonyítási módszerek alkalmazása tanult tételek esetén.

A fejlesztés várt
eredményei a 11.
évfolyam végén

Számtan, algebra:
– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete.
– A logaritmus fogalmának ismerete.
– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét
esetekben probléma megoldása céljából.
– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján,
az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése.
– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós
számkörben tanult új műveletek felhasználásával.
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
Geometria:
– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében.
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, alkalmazása.
– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek
ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása.
– Függvénytranszformációk végrehajtása.
– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete.
– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati
alkalmazások.
– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen
átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról.
– Sorozatok korlátosságának, monotonitásának, határértékének ismerete.
– Folytonos függvények, differenciálható függvények fogalmának megértése.
1324
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–

Függvények differenciálása; a differenciálszámítás alkalmazásai.

3.4.1.4.2 12. évfolyam
Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is. Ebben az évben áttekintését adjuk a korábbi évek
ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek. Az érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása, összetettebb problémák megoldása.
A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás
fejlesztése szempontjából lényegesek. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és
mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan
alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.
A statisztikai kimutatások és az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs
szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazzuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.
Tematikai egység /
Órakeret
1. Gondolkodási és megismerési módszerek
Fejlesztési cél
5 óra
A korábbi évek megfelelő tananyagai, eljárásai,
Előzetes tudás
A tematikai egység Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A modellhasználati, modellalkotási
nevelési-fejlesztési képesség fejlesztése.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanult gondolkodási módszerek
Modell alkotása valós problémáalkalmazásai (pl. érvelés, bizonyíhoz.
tás) (folyamatosan a tanév során).
Kulcsfogalmak/ Matematikai modell.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek
Zsebszámológép használata, táblázat használata (folyamatosan
egész évben).
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység

2. Számtan, algebra

Fejlesztési követelmények
Annak felismerése, hogy a technika fejlődésének alapja a matematikai tudás.

Órakeret
5 óra

Kapcsolódási pontok
Természettudomány:
számítási feladatok.

Órakeret
37 óra
Kerület és terület fogalma. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése.
Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata.
Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távol3. Geometria
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nevelési-fejlesztési ságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. Emlékezés,
korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Síkidomok kerületének és terü- Ismeretek alkalmazása.
Földrajz:
letének számítása (ismétlés,
felszínszámítás.
térgeometriai számítások részeként)
Mértani testek csoportosítása.
A problémához illeszkedő váz- Informatika:
Hengerszerű testek (hasábok és latos ábra alkotása; síkmetszet
tantárgyi szimulációs prograhengerek), kúpszerű testek (gú- elképzelése, ábrázolása. Fogamok használata (térgeometriai
lák és kúpok), csonka testek
lomalkotás közös tulajdonság
szimulációs program).
(csonka gúla, csonka kúp).
szerint (hengerszerű, kúpszerű
Gömb.
testek, poliéderek).
Természettudomány:
kristályok.
A tanult testek felszínének, tér- A valós problémákhoz modell
Informatika:
fogatának kiszámítása. Gyakor- alkotása: geometriai modell.
tantárgyi szimulációs progralati feladatok.
Ismeretek megfelelő csoportosí- mok használata (térgeometriai
tása.
szimulációs program).
Kulcsfogalmak / Felszín, térfogat.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
18 óra
Függvénytani alapfogalmak. Függvény megadása, tulajdonságai. Folytonosság, határérték. Függvény differenciálása.
Az integrálszámítás és alkalmazásai. Határozott integrál, integrálfüggvény.
4. Összefüggések, függvények, sorozatok

Tantárgyi fejlesztési
célok
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
A határozott integrál szemléletes
fogalma folytonos függvényekre.
A határozott integrál tulajdonságai.
A kétoldali közelítés módszere. Az
integrálfüggvény és a primitív
függvény fogalma.
A Newton- Leibniz-tétel.
Polinomfüggvények, illetve a szinusz és koszinusz függvény grafikonja alatti terület számolása.
Kulcsfogalmak/ Határozott integrál, primitív függvény.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Kapcsolódási pontok

Órakeret
34 óra
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen
Előzetes tudás
kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek.
Tantárgyi fejlesztési Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az
5. Valószínűség, statisztika

1326

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – M at e m a t i k a

események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének
megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Eseményekkel végzett mű- A matematika különböző területei
Informatika:
veletek. Példák események közötti kapcsolatok tudatosítása. Lo- folyamatok, kapcsolatok leösszegére, szorzatára,
gikai műveletek, halmazműveletek és írása logikai áramkörökkel.
komplementer eseményre, események közötti műveletek összeegymást kizáró esemékapcsolása.
nyekre.
Elemi események. Események előállítása elemi
események összegeként.
Példák független és nem
független eseményekre.
A feltételes valószínűség.
Véletlen esemény, valószí- A véletlen kísérletekből számított
nűség.
relatív gyakoriság és a valószínűség
A valószínűség matemati- kapcsolata.
kai definíciójának bemutatása példákon keresztül.
A valószínűség klasszikus A modell és a valóság kapcsolata.
modellje.
Matematikatörténeti ismeretek gyarapítása: Rényi:
Levelek a valószínűségről.
A nagy számok törvényének szemléletes ismerete.
Egyszerű valószínűségIsmeretek mozgósítása, tanult kombi- Természettudomány:
számítási problémák.
natorikai módszerek alkalmazása.
az űrkutatás hatása mindennapjainkra, a találkozás valószínűsége.
Statisztikai mintavétel.
Modell alkotása (valószínűségi moInformatika:
Valószínűségek visszatedell): a mintavételi eljárás lényege.
tantárgyi szimulációs progvéses mintavétel esetén, a
ramok használata (binomiális
binomiális eloszlás. Viszeloszlás).
szatevés nélküli mintavétel.
Várható érték, szórás fogalma és kiszámítása a
diszkrét egyenletes és a
binomiális eloszlás esetén.
A binomiális eloszlás alkalmazása. A minta relatív
gyakoriságának becslése a
sokaság paraméterének
ismeretében.
Geometriai valószínűség.
Adathalmazok jellemzői:
A statisztikai kimutatások és a valóGazdasági ismeretek:
átlag, medián, módusz,
ság: az információk kritikus értelme- Mutatók, adathalmazok
terjedelem, szórás. Nagy
zése, az esetleges manipulációs szán- elemzése
célok
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adathalmazok jellemzése
statisztikai mutatókkal.
Hisztogram készítése.

Kulcsfogalmak
/ fogalmak

dék felfedeztetése.
Közvélemény-kutatás, minőségellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások elemzése.
Számológép/számítógép használata
statisztikai mutatók kiszámítására.
Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell.
Szórás. Binomiális eloszlás. Várható érték.

Tematikai egység
Órakeret
Rendszerező összefoglalás
/ Fejlesztési cél
56 óra
A középiskolai matematika anyaga.
Előzetes tudás
A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. MotiA tematikai egy- válás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Alkotás
és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltéség nevelésifejlesztési céljai teleknek megfelelően; átstrukturálás.
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok. Ponthalmazok és A problémának megfelelő
számhalmazok. Valós szászemléltetés kiválasztása
mok halmaza és részhalma(Venn-diagram, számegyezai.
nes, koordináta-rendszer).
Állítások logikai értéke. Lo- Szövegértés. A szövegben
Művészetismeret−kommunikáció:
gikai műveletek.
található információk össze- logika - a következetes és rendezett
gyűjtése, rendszerezése.
gondolkodás elmélete, a logika kapcsolódása a matematikához és a
nyelvészethez.

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata.
Definíció és tétel. A tétel
bizonyítása. A tétel megfordítása.
Bizonyítási módszerek.

Halmazok eszközjellegű
használata.
Emlékezés a tanult definíciókra és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során.
Direkt és indirekt bizonyítás
közötti különbség megértése. Néhány tipikusan hibás
következtetés bemutatása,
1328

Informatika:
Egy bizonyos, nemrég történt esemény információinak begyűjtése
több párhuzamos forrásból, ezek
összehasonlítása, elemzése, az igazságtartalom keresése, a manipulált
információ felfedése.
Navigációs eszközök használata:
hierarchizált és legördülő menük
használata.

Művészetismeret−kommunikáció:
szillogizmusok.
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Kombinatorika: leszámlálási
feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal.
Műveletek értelmezése és
műveleti tulajdonságok.

Gyakorlati számítások.

elemzése.
Sorbarendezési és kiválasztási problémák felismerése.
Gondolatmenet szemléltetése gráffal.
Absztrakt fogalom és annak
konkrét megjelenései: valós
számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai műveletek,
műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós
számmal, műveletek eseményekkel.
Számtan, algebra
Kerekítés, közelítő érték,
becslés. Számológép használata, értelmes kerekítés.

Egyenletek és egyenlőtlenségek.

Gazdasági ismeretek:
alapvető adózási, biztosítási, egészség-, nyugdíj- és társadalombiztosítási, pénzügyi ismeretek.

Megoldások az alaphalmaz,
értelmezési tartomány, megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.
Algebrai azonosságok, hatAz azonosságok szerepének Természettudomány; földrajz; törtéványozás azonosságai, loga- ismerete, használatuk. Manelem:
ritmus azonosságai, trigotematikai fogalmak fejlődéképletek használata
nometrikus azonosságok.
sének bemutatása pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények példáján.
Egyenletek és egyenlőtlenAdott egyenlethez illő megségek megoldása. Algebrai
oldási módszer önálló kivámegoldás, grafikus megollasztása.
dás. Ekvivalens egyenletek, Az önellenőrzésre való kéekvivalens átalakítások. A
pesség. Önfegyelem fejleszmegoldások ellenőrzése.
tése: sikertelen megoldási
kísérlet után újjal való próbálkozás.
Első- és másodfokú egyenlet Tanult egyenlettípusok és
és egyenlőtlenség. Négyzet- egyenlőtlenségtípusok önálló
gyökös egyenletek. Abszolút megoldása.
értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális,
logaritmikus és trigonometrikus egyenletek.
Elsőfokú és egyszerű máA tanult megoldási módszesodfokú kétismeretlenes
rek biztos alkalmazása.
egyenletrendszer megoldása.
Egyenletekre, egyenlőtlenMatematikai modell (egyen- Természettudomány; földrajz; törtéségekre vezető gyakorlati
let, egyenlőtlenség) megalnelem:
életből vett és szöveges fel- kotása, vizsgálatok a momatematikai modellek.
adatok.
dellben, ellenőrzés.
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Geometria
Geometriai alapfogalmak,
ponthalmazok.
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge.
Távolságok és szögek kiszámítása.
Geometriai transzformációk.
Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál.
Egybevágóság, hasonlóság.
Szimmetriák.
Háromszögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásuk.
A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Öszszefüggések a háromszög
oldalai, oldalai és szögei
között.
A derékszögű háromszög
oldalai, oldalai és szögei
közötti összefüggések.
Négyszögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásuk.
Négyszögek csoportosítása
különböző szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai.
Körre vonatkozó tételek és
alkalmazásuk.
Számítási feladatok.
Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer.
Matematikatörténeti ismeretek: a vektor fogalmának
fejlődése a Természettudományi vektorfogalomtól a
rendezett szám n-esig.
Vektorok alkalmazásai.
Egyenes egyenlete. Kör
egyenlete. Két alakzat közös
pontja.
Matematikatörténet: nevezetes szerkeszthetőségi problémák.
A függvény megadása. A
függvények tulajdonságai.

Valós problémában a megfelelő geometriai fogalom felismerése, alkalmazása.

Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban, gyakorlati jelenségekben.
Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.
A problémának megfelelő
összefüggések felismerése,
alkalmazása.

Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.

Geometria és algebra összekapcsolása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Emlékezés: a fogalmak pontos felidézése, ismerete.
Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szél1330
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A tanult alapfüggvények
ismerete.
Függvénytranszformációk:
f ( x ) + c , f (x + c) ; cf (x ) ;
f (cx ) . Eltolás, nyújtás és
összenyomás a tengelyre
merőlegesen.
Függvényvizsgálat a tanult
szempontok szerint.
Függvények deriválása, integrálása.

sőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak
alkalmazása konkrét feladatokban.
Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.
Képi emlékezés statikus
helyzetekben (grafikonok
felidézése).
Kapcsolat a matematika két
területe között:
függvénytranszformációk és
geometriai transzformációk.
Emlékezés, ismeretek mozgósítása. Függvény alkalmazása matematikai modell
készítésében.

Természettudomány, földrajz; történelem:
matematikai modellek.

Valószínűség-számítás, statisztika
Diagramok. Statisztikai mu- Adathalmazok jellemzése
Művészetismeret−kommunikáció:
tatók: módusz, medián, átönállóan választott mutatók
a tartalom értékelése hihetőség
lag, szórás.
segítségével. A reprezentatív szempontjából; a szöveg hitelességéminta jelentőségének megér- vel kapcsolatos tartalmi elemek matése.
gyarázata; a kétértelmű, többjelentésű tartalmi elemek feloldása; egy
következtetés alapját jelentő tartalmi
elem felismerése; az olvasó előismereteire alapozó figyelemfelhívó jellegű címadás felismerése.
Gyakoriság, relatív gyakori- A valószínűség és a statiszKörnyezeti nevelés és életvitel; terság. Véletlen esemény való- tika törvényei érvényesülémészettudomány:
színűsége.
sének felfedezése a termeszenvedélybetegségek és rizikófakA valószínűség kiszámítása
lésben, a pénzügyi folyama- tor.
a klasszikus modell alapján. tokban, a társadalmi folyaA véletlen törvényszerűsématokban.
gei.
A szerencsejátékok igazságtalanságának és a játékszenvedély veszélyeinek felismerése.
Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. MűKulcsfogalmak/ velet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mufogalmak
tató. Térelem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell.
A fejlesztés várt Gondolkodási és megismerési módszerek:
eredményei a 12. – A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
évfolyam végén – A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
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Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével
tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.
– A gráfok: nem csak matematikai fogalom – gráfokról szóló ismeretek alkalmazása a feladatmegoldásban is.
Számtan, algebra:
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
Geometria:
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
– A határozott integrál fogalmának megértése, egyszerűbb alkalmazásai.
Valószínűség, statisztika:
– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében.
– A valószínűség matematikai fogalma.
– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja.
– Mintavétel és valószínűség.
– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémák értelmezése, kezelése.
– A statisztikai vizsgálatok eredményei és a vizsgálatok korlátai, érvényességi köre.
Összességében:
– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat.
– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek
többféle módon megoldani matematikai feladatokat.
– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni.
– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, elektronikus eszközöket.
– Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldásához célszerű ábrákat készíteni.
– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai szakkifejezéseket, jelöléseket.
– A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére.
– A kommunikációs készség fejlődése - helyes érvelés.
– A matematika alapvető kultúrtörténeti tényeinek, a legnagyobb matematikusok felfedezéseinek ismerete, rálátás a magyar matematikusok eredményeire.
–
–
–
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3.4.1.5 11-12. évfolyam tagozat 2
3.4.1.5.1 11. évfolyam
A koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek összefüggéseit
s így a matematika komplexitását mutatjuk meg.
Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek
más tantárgyakban való felhasználhatóságára. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
32
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos
Előzetes tudás
alapfogalmak.
Mintavétel céljának, értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek
alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások
megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási képesség fejlesztése.
A tematikai egység A teljes indukció lényegének megértése, alkalmazása. Dedukciós képesség
nevelési-fejlesztési fejlesztése.
A tanult bizonyítási módszerek reprodukálása, egyszerű bizonyítási feladatok
céljai
önálló megoldása.
A matematikai logika elemeinek alkalmazása a feltételek, következtetések
megfogalmazásánál, a bizonyítási módszereknél.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szükséges feltétel, elégséges felté- A bizonyításokban az ÉS, a VAGY,
tel, szükséges és elégséges feltétel. a NEM, a KÖVETKEZIK, az
AKKOR ÉS CSAK AKKOR stb.
szavak, kifejezések helyes
alkalmazása.
Vegyes kombinatorikai feladatok,
Modell alkotása valós problémáFöldrajz:
kiválasztási feladatok. A kombina- hoz: kombinatorikai modell.
előrejelzések, tendentorika alkalmazása egyszerű geoMegosztott figyelem; két, illetve
ciák megfogalmazása
metriai feladatokban.
több szempont egyidejű követése.
Mintavétel visszatevés nélkül és
visszatevéssel.
Természettudomány:
genetika
Teljes indukció.
n tagú összegek zárt formában való
n tagú összegek zárt formában való felírásának megsejtése és bizonyífelírása, oszthatósági feladatok.
tása, oszthatósági feladatok bizonyítása.
A sejtés szerepének felismerése egy
állítás megfogalmazásában.
Egyes esetekből következtetés az
általánosra.
Binomiális együtthatók.
Jelek szerepe, alkotása, használata:
A binomiális tétel.
célszerű jelölés megválasztásának
Pascal-háromszög és tulajdonságai. jelentősége a matematikában.
Halmaz, részhalmaz elemeinek
A binomiális tétel szerepének
száma.
megmutatása különböző alkalmazásokban.
1. Gondolkodási és megismerési módszerek
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Skatulyaelv.
Logikai szita.
Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszám összeg és az
élek száma közötti összefüggés.
Matematikatörténet: Euler.
Állítások, tagadások.
Logikai műveletek, értéktáblázatok
(negáció, konjunkció, diszjunkció,
implikáció, ekvivalencia).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység
/ Fejlesztési cél

A Pascal-háromszög képzési szabályainak felfedezése.
Szétválogatás különböző szempontok szerint, e szempontok egyidejű követése.
Modell alkotása valós problémához: gráfmodell. Megfelelő, a problémát jól tükröző ábra készítése.
Matematikai tartalmú szöveg értése,
értelmezése.
Következtetés megítélése helyessége
szerint. Kvantorokkal megfogalmazott
állítások.

A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések jelentéstartalmának összevetése.
Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.

Kommunikáció:
leíró nyelvtan, szövegértelmezés.

Informatika:
kapcsolások, logikai
áramkörök.

Órakeret
40
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, egyenElőzetes tudás
lőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.
Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása
megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudomáA tematikai egynyokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének
ség nevelésielvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése
fejlesztési céljai
követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet
megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Zsebszámológép használata,
Annak felismerése, hogy a techni- Természettudomány:
táblázat használata (folyamaka fejlődésének alapja a matemati- számítási feladatok.
tosan egész évben).
kai tudás.
Számrendszerek.
Számrendszeres gondolkodás, átInformatika:
Átírás tízes számrendszerből
kódolás másik modellbe.
a kettes és a 16-os számmás alapú számrendszerbe.
rendszer, az adattárolás egységei
n-edik gyök.
A matematika belső fejlődésének
A négyzetgyök fogalmának
felismerése, új fogalmak alkotása.
általánosítása.
Hatványozás pozitív alap és
Fogalmak módosítása újabb taracionális kitevő esetén.
pasztalatok, ismeretek alapján. A
hatványfogalom célszerű kiterjesztése, permanenciaelv alkalmazása.
Hatványozás azonosságainak
Ismeretek tudatos memorizálása.
alkalmazása. Példák az azoIsmeretek mozgósítása.
2. Számtan, algebra
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nosságok érvényben maradására.
A definíciók és a hatványozás
azonosságainak közvetlen
alkalmazásával megoldható
exponenciális egyenletek.

A logaritmus értelmezése.
A logaritmussal való számolás
szerepe a Kepler-törvények
felfedezésében.

Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre
vezető valós problémák (például:
befektetés, hitel, értékcsökkenés,
népesség alakulása, radioaktivitás).

Korábbi ismeretek felidézése (hatvány
fogalma).

Természettudomány:
radioaktivitás.
Történelem; földrajz, természettudomány:
globális problémák - demográfiai mutatók, a Föld eltartó képessége és az élelmezési válság, betegségek, világjárványok, túltermelés és
túlfogyasztás.
Környezeti nevelés és életvitel, természettudomány:
zajszennyezés.

Ismeretek tudatos memorizálása.

Természettudomány:
pH-számítás;
Kepler-törvények.
A logaritmus azonosságai.

A hatványozás és a logaritmus
kapcsolatának felismerése.
A definíciók és a logaritmus
Modellek alkotása (algebrai moKörnyezeti nevelés és életviazonosságainak közvetlen
dell): logaritmus alkalmazásával
tel, természettudomány:
alkalmazásával megoldható
megoldható egyszerű exponenciázajszennyezés;
logaritmusos egyenletek.
lis egyenletek; ilyen egyenletre
pH-számítás;
vezető valós problémák (például:
érzékelés, az inger és az érbefektetés, hitel, értékcsökkenés,
zet.
népesség alakulása, radioaktivitás).
Kulcsfogalmak / n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés.
Logaritmus.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
72 óra
Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. ElElőzetes tudás
sőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai
megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Számológép (számítógép) használata.
Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolA tematikai egység
ságok, szögek, terület, kerület kiszámítása. A matematika két területének
nevelési-fejlesztési
(geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés,
céljai
korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kerületi és középponti szö- Együttváltozó mennyiségek össze3. Geometria
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gek tételei.
Szögfelezőtétel.
Szinusztétel, koszinusztétel.

tartozó adatpárjainak jegyzése, következtetések levonása.
Általános eset, különleges eset viTermészettudomány:
szonya (a derékszögű háromszög és vektor felbontása adott állású
a két tétel).
összetevőkre.

A háromszög területének
többféle kiszámítása (oldal
és hozzá tartozó magasság,
két oldal és a közbezárt
szög, három oldal, beírható
kör sugara és a félkerület
segítségével).
Síkidomok kerületének és
területének számítása.
Pitagoraszi összefüggés
egy szög szinusza és koszinusza között. Összefüggés
a szög és a mellékszöge
szinusza, illetve koszinusza
között. A tangens kifejezése a szinusz és a koszinusz
hányadosaként.
Egyszerű trigonometrikus
egyenletek. Trigonometrikus egyenletre vezető, háromszöggel kapcsolatos
valós problémák. Azonosság alkalmazását igénylő
egyszerű trigonometrikus
egyenlet.
Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor merőlegességének szükséges és
elégséges feltétele.
Helyvektor.

A tanult bizonyítási módszerek és
képletek alkalmazása sokszögek
adatainak, területének meghatározásakor.

Műveletek koordinátáikkal
adott vektorokkal. Vektorok és rendezett számpárok
közötti megfeleltetés.
Vektor ±90°-os elforgatottjának koordinátái.
A helyvektor koordinátái.

Ismeretek alkalmazása.

Földrajz:
térábrázolás és térmegismerés
eszközei, GPS.

Földrajz:
felszínszámítás.

A trigonometrikus azonosságok
megértése, használata.
Függvénytáblázat alkalmazása feladatok megoldásában.

A problémához hasonló egyszerű
probléma keresése.

Természettudomány:
rezgőmozgás, adott kitéréshez,
sebességhez, gyorsuláshoz tartozó időpillanatok meghatározása.

A művelet újszerűségének felfedezése.
A szükséges és az elégséges feltétel
felismerése, megkülönböztetése.

Természettudomány:
mechanikai munka, mágneses
fluxus.

Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások.
A vektor fogalmának bővítése (algebrai vektorfogalom). Sík és tér: a
dimenzió szemléletes fogalmának
fejlesztése.

Természettudomány:
vonatkoztatási rendszer, hely
megadása.
Természettudomány:
erők összeadása komponensek
segítségével, háromdimenziós
képalkotás (hologram).

Képletek értelmezése, alkalmazása.

Természettudomány:
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Szakasz felezőpontjának,
harmadoló pontjának, a
háromszög súlypontjának
koordinátái.
Két pont távolsága, a szakasz hossza.
A kör egyenlete.

hely megadása.

Képletek értelmezése, alkalmazása.
Geometria és algebra összekapcsolása.

Az egyenes különböző
megadási módjai. Az
irányvektor, a normálvektor, az iránytangens.
Iránytangens és az egyenes
meredeksége.

Megosztott figyelem; két, illetve
több szempont egyidejű követése.

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.
Az egyenes egyenlete.
Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének
feltétele.
Két egyenes metszéspontja.
Kör és egyenes kölcsönös
helyzete.

Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban.
Az egyenest jellemző adatok, a
közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.

A kör adott pontjában húzott érintője.
Két kör kölcsönös helyzetének meghatározása a középpontok koordinátáiból
és a sugarakból, érintkező
körök.
Egymást metsző körök
metszéspontjainak meghatározása.
A másodfokú
kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása és a
metszéspontok számának
kapcsolata.
Egyenlettel, egyenlőtlenséggel megadott ponthalmazok vizsgálata.

Geometriai probléma megoldása
algebrai eszközökkel. Ismeretek
mozgósítása, alkalmazása (elsőfokú, illetve másodfokú
kétismeretlenes egyenletrendszer
megoldása).
A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. Geometriai
ismeretek mozgósítása.
Geometriai probléma megoldása
algebrai eszközökkel.

Ponthalmazok metszetének meghatározása koordinátarendszerben.
Az algebra és a geometria összekapcsolása.
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Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
Természettudomány:
út-idő grafikon és a sebesség
kapcsolata.

Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata (geometriai
szerkesztőprogram).
Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).

Informatika:
ponthalmaz megjelenítése képernyőn (geometriai szerkesztőprogram).
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Parabola definíciója, jellemzői (fókuszpont, vezéregyenes, paraméter, tengelypont, szimmetriatengely).
A koordinátatengelyekkel
párhuzamos tengelyű parabola egyenlete.

A koordinátageometriai
ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok megoldásában.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Parabolapontok szerkesztése. A
jellemző adatok értelmezése.

Másodfokú kétismeretlenes egyenlet átalakítása az alakzat adatainak
meghatározásához.
Az alakzatok egyenletének levezetése speciális esetben (tengelyponti
egyenlet).
Geometriai problémák megoldása
algebrai eszközökkel. Geometriai
problémák számítógépes megjelenítése.

Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata (geometriai
szerkesztőprogram használata).

Természettudomány:
égitestek pályája.
Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris
szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő ponthalmaz.

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
25 óra
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök.
Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelElőzetes tudás
mezése.
A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az
A tematikai egység időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valónevelési-fejlesztési ság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen,
saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Ismerethorcéljai
dozók használata.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szögfüggvények kiterjesztése, A kiterjesztés szükségességének,
Természettudomány:
trigonometrikus alapfüggvéalapgondolatának megértése. Időperiodikus mozgás, hulnyek (sin, cos, tg).
től függő periodikus jelenségek
lámmozgás, váltakozó fekezelése.
szültség és áram.
4. Összefüggések, függvények, sorozatok

A trigonometrikus függvények
transzformációi: f (x ) + c ,
f (x + c) ; cf (x ) ; f (cx ) .
Az exponenciális függvények.
Exponenciális folyamatok a
természetben és a társadalomban.

Tudatos megfigyelés a változó
szempontok és feltételek szerint.
Permanenciaelv alkalmazása.
Modellek alkotása (függvény modell): a lineáris és az exponenciális
növekedés/csökkenés matematikai
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Földrajz:
térábrázolás és térmegismerés eszközei, GPS.
Informatika:
tantárgyi szimulációs programok használata.
Természettudomány:
radioaktivitás.
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modelljének összevetése konkrét,
valós problémákban (például: népesség, energiafelhasználás, járványok stb.).

Földrajz:
a társadalmi-gazdasági tér
szerveződése és folyamatai.
Történelem; földrajz; természettudomány:
globális kérdések: - erőforrások kimerülése, fenntarthatóság, demográfiai robbanás a harmadik világban,
népességcsökkenés az öregedő Európában.

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük.
A logaritmusfüggvény mint az
Természettudomány:
exponenciális függvény inverradioaktivitás.
ze. Függvénynek és inverzének
a grafikonja a koordinátarendszerben.
Kulcsfogalmak/ Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél

Órakeret
25 óra
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen
Előzetes tudás
kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség
hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése az
A tematikai egység
események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematinevelési-fejlesztési
kai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének
céljai
megértése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Eseményekkel végzett műveletek. A matematika különböző területei
Informatika:
Példák események összegére,
közötti kapcsolatok tudatosítása.
folyamatok, kapcsolatok
szorzatára, komplementer eseLogikai műveletek, halmazművele- leírása logikai áramköményre, egymást kizáró esemétek és események közötti művelerökkel.
nyekre.
tek összekapcsolása.
Elemi események. Események
előállítása elemi események öszszegeként. Példák független és
nem független eseményekre.
Véletlen esemény, valószínűség.
A véletlen kísérletekből számított
A valószínűség matematikai defi- relatív gyakoriság és a valószínűníciójának bemutatása példákon
ség kapcsolata.
keresztül.
A valószínűség klasszikus moA modell és a valóság kapcsolata.
5. Valószínűség, statisztika
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dellje.
Egyszerű valószínűség-számítási
problémák.
Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel
esetén, a binomiális eloszlás.
Visszatevés nélküli mintavétel.
Geometriai valószínűség.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Ismeretek mozgósítása, tanult
kombinatorikai módszerek alkalmazása.
Modell alkotása (valószínűségi
modell): a mintavételi eljárás lényege.

Természettudomány:
az űrkutatás hatása mindennapjainkra, a találkozás valószínűsége.
Informatika:
tantárgyi szimulációs
programok használata
(binomiális eloszlás).

A matematika különböző területei
közötti kapcsolatok tudatosítása.
Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell.

Gondolkodási és megismerési módszerek:
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével
tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.
– A gráfok: nem csak matematikai fogalom – a gráfokról szóló ismeretek
alkalmazása a feladatmegoldásban is.
Számtan, algebra:
– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete.
– A logaritmus fogalmának ismerete.
– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét
A fejlesztés várt
esetekben probléma megoldása céljából.
eredményei a 11.
– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján,
évfolyam végén
az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése.
– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós
számkörben tanult új műveletek felhasználásával.
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
Geometria:
– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében.
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, alkalmazása.
– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek
ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása.
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Összefüggések, függvények, sorozatok:
– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása.
– Függvénytranszformációk végrehajtása.
– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete.
– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése.
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati
alkalmazások.
– Átfogó kép a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról az új
függvények ismerete és jellemzése kapcsán .
Valószínűség, statisztika:
– A valószínűség matematikai fogalma.
– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja.
– Mintavétel és valószínűség.
– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémák értelmezése, kezelése.

3.4.1.5.2 12. évfolyam
Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka. Ebben az évben áttekintését adjuk a korábbi évek
ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek.. Az érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása, összetettebb problémák megoldása.
A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás
fejlesztése szempontjából lényegesek. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és
mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan
alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.
A statisztikai kimutatások és az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs
szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazzuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához.
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

Órakeret
15 óra

A korábbi évek megfelelő tananyagai, eljárásai,
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A modellhasználati, modellalkotási
képesség fejlesztése.

A teljes indukció lényegének megértése, alkalmazása. Dedukciós képesség
fejlesztése
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tanult gondolkodási módszerek
Modell alkotása valós problémáPraktikus tanulás:
alkalmazásai (pl. érvelés, bizonyíhoz.
a következtetés, érvetás) (folyamatosan a tanév során).
Gondolatmenet tagolása. Rendsze- lés, bizonyítás és cáforezés (érvek logikus sorrendje).
lat szabályainak alkalKövetkeztetés megítélése helyessé- mazása
ge szerint. A bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási módszerekre
való emlékezés.
Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Példák a hétköznapokból helyes és
helytelenül megfogalmazott következtetésekre.
Matematikai modell.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
40 óra
Kerület és terület fogalma. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése.
Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (száElőzetes tudás
mítógép) használata.
A tematikai egység Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolnevelési-fejlesztési ságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. Emlékezés,
korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Síkidomok kerületének és terü- Ismeretek alkalmazása.
Földrajz:
letének számítása (ismétlés,
felszínszámítás.
térgeometriai számítások részeként)
Mértani testek csoportosítása.
A problémához illeszkedő váz- Informatika:
Hengerszerű testek (hasábok és latos ábra alkotása; síkmetszet
tantárgyi szimulációs prograhengerek), kúpszerű testek (gú- elképzelése, ábrázolása. Fogamok használata (térgeometriai
lák és kúpok), csonka testek
lomalkotás közös tulajdonság
szimulációs program).
(csonka gúla, csonka kúp).
szerint (hengerszerű, kúpszerű
Gömb.
testek, poliéderek).
Természettudomány:
kristályok.
A hasonlósági transzformációk
Hasonló testek felszínének és
felelevenítése.
térfogatának aránya.
Középpontosan hasonló testek.
Annak tudatosítása, hogy nem
egyformán változik egy test
felszíne és térfogata, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk
A tanult testek felszínének, tér- A valós problémákhoz modell
Informatika:
fogatának kiszámítása. Gyakor- alkotása: geometriai modell.
tantárgyi szimulációs progralati feladatok.
Ismeretek megfelelő csoportosí- mok használata (térgeometriai
tása.
szimulációs program).
Kulcsfogalmak / Felszín, térfogat.
fogalmak
2. Geometria

Tematikai egység /
Órakeret
3. Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési cél
29 óra
Függvény megadása, tulajdonságai.
Előzetes tudás
A tematikai egység A matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata.
nevelési-fejlesztési Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése.
céljai
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A számsorozat fogalma. A függ- Sorozat megadása rekurzióval és Informatika:
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vény értelmezési tartománya a
pozitív egész számok halmaza.
Matematikatörténet: Fibonacci.

képlettel.

problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel: algoritmusok
megfogalmazása, tervezése.

Számtani sorozat, az n. tag, az
első n tag összege.
Matematikatörténet: Gauss.
Mértani sorozat, az n. tag, az
első n tag összege.

A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során.
A számtani sorozat mint lineáris
függvény és a mértani sorozat
mint exponenciális függvény
összehasonlítása.
Kamatoskamat-számítás, pénzModellek alkotása: befektetés és
ügyi alapfogalmak (tőkésítés,
hitel; különböző feltételekkel
kamat, kamatperiódus, EBKM,
meghirdetett befektetések és
gyűjtőjáradék, járadék, hitel,
hitelek vizsgálata; a hitel költsétörlesztőrészlet, THM, diákhitel). gei, a törlesztés módjai.
Az egyéni döntés felelőssége: az
eladósodás veszélye.
Korábbi ismeretek mozgósítása
(pl. százalékszámítás).
A szövegbe többszörösen mélyen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és kategóriák azonosítása.

Természettudomány, földrajz, történelem:
exponenciális folyamatok
vizsgálata.

Gazdasági ismeretek, földrajz:
a világgazdaság szerveződése és működése, a pénztőke
működése, a monetáris világ
jellemző folyamatai, hitelezés, adósság, eladósodás.
Gazdasági ismeretek:
a család pénzügyei és gazdálkodása, vállalkozások.

Praktikus tanulás:
szövegértés.
Kulcsfogalmak / Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat.
fogalmak

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
18 óra
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz
ábrázolása. Táblázatok kezelése.
Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek
Adathalmazok jellemzői: átlag,
medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok jellemzése statisztikai mutatókkal.

4. Statisztika

Fejlesztési követelmények
A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése.
Közvélemény-kutatás, minőségellenőrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások elemzése.
Számológép/számítógép használata
statisztikai mutatók kiszámítására.
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Informatika:
táblázatkezelés, statisztikai függvények.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Szórás.

Tematikai egység
Órakeret
Rendszerező összefoglalás
/ Fejlesztési cél
53 óra
A középiskolai matematika anyaga.
Előzetes tudás
A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. MotiA tematikai egy- válás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Alkotás
és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltéség nevelésifejlesztési céljai teleknek megfelelően; átstrukturálás.
Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Gondolkodási és megismerési módszerek
Halmazok. Ponthalmazok és A problémának megfelelő
számhalmazok. Valós szászemléltetés kiválasztása
mok halmaza és részhalma(Venn-diagram, számegyezai.
nes, koordináta-rendszer).
Állítások logikai értéke. Lo- Szövegértés. A szövegben
Művészetismeret−kommunikáció:
gikai műveletek.
található információk össze- logika - a következetes és rendezett
gyűjtése, rendszerezése.
gondolkodás elmélete, a logika kapcsolódása a matematikához és a
nyelvészethez.

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata.
Definíció és tétel. A tétel
bizonyítása. A tétel megfordítása.
Bizonyítási módszerek.

Kombinatorika: leszámlálási
feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal.
Műveletek értelmezése és

Halmazok eszközjellegű
használata.
Emlékezés a tanult definíciókra és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során.
Direkt és indirekt bizonyítás
közötti különbség megértése. Néhány tipikusan hibás
következtetés bemutatása,
elemzése.
Sorbarendezési és kiválasztási problémák felismerése.
Gondolatmenet szemléltetése gráffal.
Absztrakt fogalom és annak
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Informatika:
Egy bizonyos, nemrég történt esemény információinak begyűjtése
több párhuzamos forrásból, ezek
összehasonlítása, elemzése, az igazságtartalom keresése, a manipulált
információ felfedése.
Navigációs eszközök használata:
hierarchizált és legördülő menük
használata.

Művészetismeret−kommunikáció:
szillogizmusok.
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műveleti tulajdonságok.

Gyakorlati számítások.

konkrét megjelenései: valós
számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai műveletek,
műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós
számmal, műveletek eseményekkel.
Számtan, algebra
Kerekítés, közelítő érték,
becslés. Számológép használata, értelmes kerekítés.

Egyenletek és egyenlőtlenségek.

Gazdasági ismeretek:
alapvető adózási, biztosítási, egészség-, nyugdíj- és társadalombiztosítási, pénzügyi ismeretek.

Megoldások az alaphalmaz,
értelmezési tartomány, megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.
Algebrai azonosságok, hatAz azonosságok szerepének Természettudomány; földrajz; törtéványozás azonosságai, loga- ismerete, használatuk. Manelem:
ritmus azonosságai, trigotematikai fogalmak fejlődéképletek használata
nometrikus azonosságok.
sének bemutatása pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények példáján.
Egyenletek és egyenlőtlenAdott egyenlethez illő megségek megoldása. Algebrai
oldási módszer önálló kivámegoldás, grafikus megollasztása.
dás. Ekvivalens egyenletek, Az önellenőrzésre való kéekvivalens átalakítások. A
pesség. Önfegyelem fejleszmegoldások ellenőrzése.
tése: sikertelen megoldási
kísérlet után újjal való próbálkozás.
Első- és másodfokú egyenlet Tanult egyenlettípusok és
és egyenlőtlenség. Négyzet- egyenlőtlenségtípusok önálló
gyökös egyenletek. Abszolút megoldása.
értéket tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális,
logaritmikus és trigonometrikus egyenletek.
Elsőfokú és egyszerű máA tanult megoldási módszesodfokú kétismeretlenes
rek biztos alkalmazása.
egyenletrendszer megoldása.
Egyenletekre, egyenlőtlenMatematikai modell (egyen- Természettudomány; földrajz; törtéségekre vezető gyakorlati
let, egyenlőtlenség) megalnelem:
életből vett és szöveges fel- kotása, vizsgálatok a momatematikai modellek.
adatok.
dellben, ellenőrzés.
Geometria
Geometriai alapfogalmak,
ponthalmazok.
Térelemek kölcsönös helyValós problémában a megfezete, távolsága, szöge.
lelő geometriai fogalom felTávolságok és szögek kiismerése, alkalmazása.
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számítása.
Geometriai transzformációk.
Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál.
Egybevágóság, hasonlóság.
Szimmetriák.
Háromszögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásuk.
A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Öszszefüggések a háromszög
oldalai, oldalai és szögei
között.
A derékszögű háromszög
oldalai, oldalai és szögei
közötti összefüggések.
Négyszögekre vonatkozó
tételek és alkalmazásuk.
Négyszögek csoportosítása
különböző szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai.
Körre vonatkozó tételek és
alkalmazásuk.
Számítási feladatok.
Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer.
Matematikatörténeti ismeretek: a vektor fogalmának
fejlődése a Természettudományi vektorfogalomtól a
rendezett szám n-esig.
Vektorok alkalmazásai.
Egyenes egyenlete. Kör
egyenlete. Két alakzat közös
pontja.
Matematikatörténet: nevezetes szerkeszthetőségi problémák.
A függvény megadása. A
függvények tulajdonságai.

Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban, gyakorlati jelenségekben.
Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.
A problémának megfelelő
összefüggések felismerése,
alkalmazása.

Állítások, tételek jelentésére
való emlékezés.

Geometria és algebra összekapcsolása.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Emlékezés: a fogalmak pontos felidézése, ismerete.
Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak
alkalmazása konkrét feladatokban.
Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.
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A tanult alapfüggvények
ismerete.
Függvénytranszformációk:
f ( x ) + c , f (x + c) ; cf (x ) ;
f (cx ) . Eltolás, nyújtás és
összenyomás a tengelyre
merőlegesen.
Függvényvizsgálat a tanult
szempontok szerint.

Képi emlékezés statikus
helyzetekben (grafikonok
felidézése).
Kapcsolat a matematika két
területe között:
függvénytranszformációk és
geometriai transzformációk.

Emlékezés, ismeretek mozTermészettudomány, földrajz; törtégósítása. Függvény alkalma- nelem:
zása matematikai modell
matematikai modellek.
készítésében.
Valószínűség-számítás, statisztika
Diagramok. Statisztikai mu- Adathalmazok jellemzése
Művészetismeret−kommunikáció:
tatók: módusz, medián, átönállóan választott mutatók
a tartalom értékelése hihetőség
lag, szórás.
segítségével. A reprezentatív szempontjából; a szöveg hitelességéminta jelentőségének megér- vel kapcsolatos tartalmi elemek matése.
gyarázata; a kétértelmű, többjelentésű tartalmi elemek feloldása; egy
következtetés alapját jelentő tartalmi
elem felismerése; az olvasó előismereteire alapozó figyelemfelhívó jellegű címadás felismerése.
Gyakoriság, relatív gyakori- A valószínűség és a statiszKörnyezeti nevelés és életvitel; terság. Véletlen esemény való- tika törvényei érvényesülémészettudomány:
színűsége.
sének felfedezése a termeszenvedélybetegségek és rizikófakA valószínűség kiszámítása
lésben, a pénzügyi folyama- tor.
a klasszikus modell alapján. tokban, a társadalmi folyaA véletlen törvényszerűsématokban.
gei.
A szerencsejátékok igazságtalanságának és a játékszenvedély veszélyeinek felismerése.
Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. MűKulcsfogalmak / velet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mufogalmak
tató. Térelem, mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell.
Gondolkodási és megismerési módszerek:
– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása.
– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában.
– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése.
A fejlesztés várt
– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben.
eredményei a 12.
– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendeévfolyam végén
zése problémamegoldás céljából.
– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése.
– Kombinatorikai problémák megoldása a rendszerezett összeszámlálás, a
tanult ismeretek segítségével.
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–

A gráfok: nem csak matematikai fogalom – a gráfokról szóló ismeretek
alkalmazása a feladatmegoldásban is.

Számtan, algebra:
– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban.
Geometria:
– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.
– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.
– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása.
– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása.
Összefüggések, függvények, sorozatok:
– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati
alkalmazások.
Valószínűség, statisztika:
– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében.
– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák
a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét.
Összességében:
– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat.
– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek
többféle módon megoldani matematikai feladatokat.
– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni.
– A számológép, az elektronikus eszközök rendszeresen használata feladatmegoldásokban.
– Tájékozódás a síkban, térben, ábrák készítése az ilyen témájú feladatok
megoldásához.
– A tanult matematikai szakkifejezések, jelölések helyes használata a feladatmegoldások során.
– Képesség a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekvés az önellenőrzésre, képesség a várható eredmények becslésére.
– A kommunikációs készség fejlődése: helyes érvelés.
– A matematika alapvető kultúrtörténeti tényeinek, a legnagyobb matematikusok felfedezéseinek ismerete, rálátás a magyar matematikusok eredményeire.
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3.5 Természettudomány tantárgycsoport
3.5.1 Bevezető – 9-12. és a nyelvi előkészítő
évfolyam
A Nemzeti alaptanterv és a természettudomány tantárgy
A tanterv a Nemzeti alaptantervvel összhangban, annak alapelveit követve és szaktárgyi
elemeiből összeállítva került kidolgozásra. Keretet ad a tanulási folyamat tervezésének, a tanulócsoportokban végzendő munkának, működésbe hozza a neveléselméleti kereteket, pedagógiai eszközöket és eljárásokat. Összekapcsolja a tanulási célokat és a tevékenység folyamatát, meghatározza annak kívánatos és lehetséges eredményeit. A természettudományi nevelést a köznevelés feladatrendszerébe illeszti, így a szaktárgyi tudás gyarapítása mellett részt vállal a szélesebben értelmezett
műveltség és neveltség kialakításában, így válik egységes pedagógiai rendszerré.
Fejlesztési területek, nevelési célok
Erkölcsi nevelés:
A természettudományok fejlődése, az eredmények technikai-társadalmi hasznosítása erkölcsi, etikai kérdéseket is felvet (pl. atomenergia, géntechnológia), amelyek megvitatása, elemzése
segíti a tanulók értéktudatának fejlődését, felelősségtudatuk kibontakoztatását. Aktív tanulási módszerek alkalmazásával a tanulók kötelességtudata, a munka megbecsülése, az együttérzés és a segítségadás készségei is fejlődhetnek.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés:
A magyar tudománytörténet kiemelkedő személyiségei munkásságának, a magyar táj természeti értékeinek és szépségeinek meglátogatása, bemutatása erősíti a hazához való kötődést. A honismeret, a nemzeti értékek tisztelete feltétele az európai azonosságtudatnak, valamint a Föld globális
természeti-, technikai és társadalmi rendszereihez való egyenrangú és felelős kapcsolódásnak.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés:
A környezet és természetvédelem, valamint az egészségtudatosság vonatkozásban bőven
adódnak olyan közéleti, közösségi problémák és feladatok, amelyek felkínálják a tanulóknak a részvétel lehetőségét. A tantárgy nevelési feladata, hogy ennek felelős és tudatos vállalására felkészítse
a tanulókat.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése:
A fejlesztő értékelés révén a tanulók közvetlenül kaphatnak visszajelzéseket konkrét tanulási
szituációkban, ami pontosítja önismeretüket és meghatározza a továbblépés lehetőségeit is. Az értékelési rendszer része az ön- és társértékelés, amellyel fokról-fokra válhatnak hatékony tanulóvá a
gyerekek.
Családi életre nevelés:
A Nemzeti alaptanterv Ember a természetben műveltségterületének kontextus hálójában az
egyén és a helyi közösség szintje között a család is megjelenik. A környezeti- és egészségnevelés
ebben az informális tanulási térben alapozódik meg és az iskola formális rendjében alkalmazható,
praktikus elemekkel bővül. Az ember testi- és lelki felépítésének és működésének biológiai témakörei segítséget kínálnak a tanulóknak a családban való élethez és a későbbi családalapításhoz is.
Testi és lelki egészségre nevelés:
Az egészséges életmód kialakításában a tudatosan megalapozott, értékorientált nevelés szerepe meghatározó. A természettudományi nevelésben ezek fejlesztését lehetővé tevő helyzeteket is
kialakítunk. Az emberi szervrendszerek felépítésének és működésének alapos ismerete, a tanulás
közben szerzett érzelmi motívumok alakítják a tanulók önismeretét, önelfogadását és jövőképét. Az
egészség komplex, testi- és lelki értelmezése hozzájárul a betegségek megelőzésével kapcsolatos
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beállítódások alakításához, praktikus ismeretekkel szolgál az egészségügyi rendszer használatával
kapcsolatban.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség:
A testi- és lelki egészség kapcsán a tantervben megjelenik a fogyatékkal élők helyzete is.
Fontos cél, hogy a tanulóknak legyenek felkészültek a hátrányos helyzetű emberek iránti felelősségvállalásra, önkéntes segítésükre. Az iskolán kívüli helyzetekben szerzett tapasztalatok felszínre
hozása formálhatja a tanulók önkéntes szerepvállalásának készségét.
Fenntarthatóság, környezettudatosság:
Ez a terület központi szerepet kap a természettudományi nevelésben. Az aktív tanulás formái
a külső helyszínen végzett megfigyelésektől az esettanulmányokon át a civil szervezetekkel való
közös munkáig terjedhetnek. Az egyéni életmódtól a globális problémákig vizsgálva a környezetünket nem csak elméleti tudást építünk, hanem tegyük késszé és képessé a tanulókat a változásra és
változtatásra, a jövő bizonytalanságaihoz való alkalmazkodásra.
Pályaorientáció:
A tanterv tartalmi szerkezete teret ad a probléma alapú, felfedeztető módszerek beépítésének. A csoportmunka, a kísérletező, kutató módszerekre alapozott tudásépítés alkalmas eszköze
lehet a tanulás megkedveltetésének, a természettudományos pályák felé való fordulásnak.
Gazdasági és pénzügyi nevelés:
A tudomány, a technika és a társadalom kapcsolatrendszerével foglalkozó témakörökben
feldolgozásra kerülnek a gazdasági élettel összefüggő problémák, a technikai fejlődés, a termelés és
fogyasztás ellentmondásai. Megjelenik bennük a mindennapi élet technológiáktól való függése, az
életmód változását eredményező újabb eszközök és módszerek, ugyanakkor fény derül a nyersanyagok kimerülésére, a természeti környezet túlhasználatára és az emberi léptékek meghaladására
is.
Médiatudatosságra nevelés:
Az internet és az ismeretterjesztő tematikus csatornák okos használatával a gyerekek érdeklődése szélesedik, tudásuk mélyebbé válik, ezáltal bevonhatóbbak lesznek az iskolai tanulásba
is. Az információk megbízhatósága és használhatósága számos kérdést vet fel. Ezeket a kérdéseket
is meg kell beszélnünk a tanulókkal, kíváncsiságuk mellé a kritikai szempontokat is oda kell helyeznünk.
A tanulás tanítása:
A természettudományi nevelés sajátossága, hogy jelentős tartalmi mezőt kell kezelnie, miközben legalább ennyire fontos magának a megismerési, információkezelési képességeknek a fejlesztése. Ha a gyerekek természetes kíváncsisága a megfelelő támogatással párosul, akkor a kutatásalapú, felfedeztető tanulás is sikeresen alkalmazható. Ennek révén kialakulhat a belső motiváció,
a megszerzett tudás öröme, értékének, használhatóságának belátása.
A kulcskompetenciák fejlesztése
A kerettanterv követi a kompetenciák ismeret, készség-képesség és attitűd elemekben való
meghatározását. A természettudományos műveltség három nagy részterületéhez kapcsolódva megjelennek az egészséges életmóddal, környezet- és természetvédelemmel valamint a technikai környezettel és a gazdálkodással összefüggő érték és attitűd elemek is. A kulcskompetencia területek
közös fejlesztési céljai is a Nemzeti alaptanterv alapján kerültek megtervezésre.
Anyanyelvi kommunikáció:
Az értelmező olvasás, a szövegértés fejlesztése érdekében a tanterv erősen kötődik a mindennapi élet problémáihoz, a gyerekek már meglévő, tapasztalati tudásához. Az aktív tanulási módszerek, a csoportmunka során lehetőség van ennek megbeszélésre, a nehézségek kezelésére. Figyelmet kell fordítani a differenciált nyelvi szint alkalmazására, a könnyebben érthető, rövidebb
szövegek megfelelő mértékű alkalmazására, de emellett a tehetséges tanulóknak is lehetőséget kell
biztosítani az elmélyülésre, a szaknyelvvel való ismerkedésre.
Idegen nyelvi kommunikáció:
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Mivel a természettudomány nemzetközi ismeretterület, a tanulók jól hasznosíthatják ennek
kontextusait az idegen nyelvek tanulásában, nyelvi tudásuk segítségével hozzáférhetnek a világban
fellelhető, a tanulást segítő információkhoz. A tantervbe illesztett nemzetközi projektek gyakori
témája a környezetvédelem, vagy az egészséges életmód, így a nyelvi készségek mellett fejlődhetnek a tantárgyi ismereteik is.
Matematikai kompetencia:
A tanterv figyelembe veszi a tanulók matematikai készségeinek adott időben várható szintjét, a természettudományos műveltség és a szaktudás kiépítése azonban eltérő matematikai megközelítéseket kíván, számos esetben a tantárgyi fakultációkra, tehetséggondozásra bízva a matematikai
reprezentációk bemutatását.
Digitális kompetencia:
A kísérleti munka során megjelennek a számítógéppel segített mérések és adatfeldolgozási
feladatok. A kutatásalapú tanulás nem strukturált problémákból indul, így a tanulóknak önállóan
kell meglévő tudásukat kiegészíteni, ehhez jellemzően elektronikus forrásokat használnak fel. A
csoportmunka közös munkafelületeken folyhat, így a hálózati tanulás, a közös tudásépítés rutinná
válhat.
Szociális és állampolgári kompetencia:
A tanulóknak fel kell ismerniük az egészségük megóvásával, a természeti- és technikai környezet használatának fenntarthatóságával kapcsolatos valós érdekeiket. A tanterv az elméleti ismeretek mellett felkészíti a tanulókat a belső meggyőződéseiken alapuló aktív szerepvállalásra. Az
alkalmazási szintek az egyéntől a családon át a globális szintig kínálnak lehetőséget a problémák
vizsgálatára, állásfoglalások kialakítására és a személyes cselekvés megtervezésére.
Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia:
A tanulók önálló, együttműködésben megvalósuló kutatásalapú tanulási helyzetekben átélhetik a kezdeményezés, a vállalkozás számos vonatkozását, tapasztalatokat szerezhetnek a siker és a
kudarc kettősségéről. Fontos, hogy a tanulás közben megfelelő támogatásban részesüljenek, akár
egyénileg is. A szakirányú pályaválasztást segítheti az iskolán kívüli tanulási helyzetekben való
tapasztalatszerzés is.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség:
A természet szépségeinek felfedeztetése alapvető célja a tantervnek. Lehetőséget kell adni a
közvetlen tapasztalatszerzésre, a megfigyelésre és a kísérletezésre. Igyekszünk láttatni az elemi részecskéktől az élőlényeken át a csillagrendszerekig terjedő egységet, az abban rejlő szépséget. A
műszaki jellegű ismeretek mellett lehetőséget kívánunk adni az esztétikai tudatosság fejlesztésére is,
így pl. a mindennapi környezetünk tárgyai, épületei, vagy éppen települési viszonyai esetében.
Hatékony, önálló tanulás:
A tanterv több teret kíván adni egy-egy témakör önálló, tanulói aktivitáson alapuló feldolgozásának, a megfelelő tanári támogatás melletti aktív tanulásnak. Ennek kulcseleme a belső motiváció, az önálló kérdésfeltevés és a válasz keresésére való indíttatás.
Természettudományos és technikai kompetencia:
Az egységes természettudomány tantárgy az alapképzés része, ezért elsődlegesen a mindenki számára elérhető természettudományos műveltség kialakítását tekinti céljának. Ez egyrészt a tudományos ismeretek, másrészt a mindennapi életben is alkalmazható tudományos gondolkodásmód
elsajátítását jelenti. Elsősorban az új tudományos ismeretek megszerzésére, alkalmazására és értékelésére való képességet jelenti. Ennek elemei a következők lehetnek: megfigyelés, osztályozás, mérés, adatkezelés, kommunikáció, következtetés, változók vizsgálata, modellek és elméletek kidolgozása, előfeltevések és előrejelzések megfogalmazása, ellenőrzés.
A tanterv az alábbi kulcskompetencia elemeket határozza meg:
• A természeti világ alapelveinek ismerete
• Alapvető tudományos fogalmak, módszerek ismerete
• A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott szerepének ismerete, megértése
• Fontosabb technológiai folyamatok ismerete
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A technológiák előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete
Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete
Természettudományos és technikai műveltség alkalmazása a problémamegoldásban
Természettudományos és technikai műveltséget igénylő döntések meghozatala
Új technológiák, berendezések megismerésének és működtetésének képessége
Áltudományos, egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulások kritikája
Szándék és képesség a fenntartható fejlődés érdekében lokálisan és globális vonatkozásban
való cselekvésre
Etikai kérdések iránti érdeklődés
Kritikus és kíváncsi attitűd
Biztonság és a fenntarthatóság tisztelete a tudományos és technológiai fejlődés hatásaival
kapcsolatban

Természettudományos műveltség
A tantárgy tanítása
Az egységes természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptanterv Ember a természetben műveltségterületének fejlesztési feladatait és közműveltségi elemeit foglalja magában. A legtöbb témakör jól felismerhetően valamely tudományterülethez (fizika, kémia, biológia) kapcsolható. Más
témakörök integrált szemléletűek, ezek a tudománnyal, vagy komplex környezeti kérdésekkel foglalkoznak. A szaktárgyi jellegű modulok felhasználják a központi kerettantervek elemeit, tervezésük
azzal megegyező szerkezetben történt. A tanulásszervezés sajátossága, hogy a szaktárgyak párhuzamos tanítása helyett egységes folyamatba, lineáris szerkezetbe fűzi fel a tematikai egységeket. A
tanterv ajánlást tesz az egy évfolyamon belül tanítandó modulok sorrendjére, figyelembe véve a
tudásépítés és készségfejlesztés egymásra épülését, logisztikus jellegét.
A tanulócsoportok egy tanár irányításával tanulnak, akinek feladata a tanév tervezése, az értékelési eszközök összeállítása és a követelmények teljesítésének ellenőrzése, valamint a tanulóknak szóló szöveges értékelés megfogalmazása. A természettudomány munkacsoport közös feladata
a taneszközök szakszerű elkészítése, a feladatok összeállítása és a követelmények kialakítása. A
csoportokat tanító tanárok konzultálhatnak a munkacsoport más szakos tanáraival, felkérhetik őket
egy adott témakör tanításában való közreműködésre. Ennek pedagógiai előnye, hogy a csoportot
tanító tanár magasabb óraszámban, összességében kevesebb tanulóval foglalkozik, így jobban megismerheti tanítványait, alkalmassá válik a diagnosztikus és segítő értékelés alkalmazására. A szélesebb tematikai kört felölelő tananyag jobban támogatja a komplex kérdésfelvetést, a kutatásalapú
tanulást és a projektmódszer alkalmazását. Mindezek az eszközök elősegíthetik, hogy a természettudományos tantárgy kedveltsége növekedjen, szívesebben és eredményesebben tanulják a tanulók,
közülük többen vállalkozzanak a szakirányú továbbtanulásra, amire az alapképzéshez kapcsolódó
fakultációk (fizika, biológia, kémia) készítik fel őket.
A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát
fedik le. Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló és beszámoló órákat (pl. projektzáró prezentáció, témazáró dolgozat stb.) is.
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3.5.2

Természettudomány

3.5.2.1.1 9. évfolyam
Tematikai egység

Órakeret
5
A tudomány szerepéről, működéséről kialakított vázlatos elképzelések. Néhány
jelentősebb tudománytörténeti esemény, abban kulcsszerepet játszó tudós munkásságának ismerete. A megfigyelés, mérés, kísérletezés gyakorlati munkafoElőzetes tudás
lyamataiban szerzett alapfokú jártasság. Megadott munkafolyamatok végrehajtásának, az utasítások követésének gyakorlati készsége, esetenként egyszerűbb
kísérletek tervezése.
A tudományról, mint megismerési módról alkotott kép elmélyítése, személyes,
objektív vélemény kialakítása. A tudomány társadalmi beágyazottságának részletes érvekkel való bizonyítása. A tudományba vetett közbizalom erősítése, a
Nevelésimegtévesztéssel, áltudománnyal szembeni kritikai szemlélet tudatosítása. A
fejlesztési célok
tudományos megismerési/gondolkodási módszerek mindennapi életben való
hasznosságának, alkalmazhatóságának elfogadása, személyes életmódban való
megjelenítése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Miben különbözik a tudomány az A tudomány, a művészet és a vallás Történelem:
egyéb megismerési módszerektől? összehasonlítása, sajátosságaik érA tudomány és a gazMilyen esetben vizsgálható tudo- telmezése, értékelése.
dálkodás fejlődése az
mányosan egy probléma? Milyen A tudományosan vizsgálható probőskortól napjainkig.
feltételei és lépései vannak a tulémák felismerése, a bizonyíthatódományos kutatásnak? Mi a kapság vagy cáfolhatóság jelentőségécsolat a tudomány és a társadalom nek belátása.
Művészetismeret–
között? Hogyan mennek át a tuA tudományos gondolkodás művekommunikáció:
dományos eredmények a gyakor- leteinek tudatos alkalmazása.
A művészi látásmód,
latba, miként befolyásolják éleA tudományos gondolkodás minstílus jellemzői.
tünket? Melyek a kiemelt kutatási dennapi életben való hasznosságáterületek? Miért? Milyen a tudonak belátása, a módszerek tudatos
mányos kutatás és fejlesztés hazai alkalmazása.
Környezeti nevelés és
és nemzetközi rendszere? Milyen Modellek megfogalmazása, vizsgá- életvitel:
pályalehetőségek kapcsolódnak a lata, koherens és kritikus érvelés
A tevékenységek, eljátudományos kutatáshoz, műszaki
kialakítása.
rások, technológiák és a
fejlesztéshez és termeléshez?
A tudománytörténeti folyamatok
természetes környezet,
értelmezése a modellek, az elképze- mint komplex rendszer.
A tudományosan vizsgálható
lések, az egymást váltó, illetve az
A személyes pályatervprobléma kritériumai. A tudomáegymást kiegészítő elméletek megnek, elképzeléseknek,
nyos kutatás műveletei: problészületéseként és háttérbe szorulása- szükségleteknek megfemaállítás (kutatási kérdés), előfel- ként.
lelő információszerzés.
tevés megfogalmazás, megfigyeMegismerési módszerek előnyeinek Összetett tevékenysélés, kísérlet, mérés, változók beál- és korlátainak elemzése.
gek, menet közbeni, a
lítása, eredmények rögzítése, köA tudomány-technika-társadalom
kereteknek megfelelő
vetkeztetések levonása, modellal- komplex összefüggésrendszer kriti- alakítása, szervezése, a
kotás. A kutatás-fejlesztés folyakai elemzése, problémák felvetése,
feltételek, az erőforrásmata, jelentősége.
alternatív megoldások megismerése, ok összerendezése.
A hazai és nemzetközi tudomáegyéni álláspontok kialakítása.
Részvétel a társadalmi
Tudomány, technika, társadalom
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nyos kutatás-fejlesztés jelentősebb A tudományos életút szépségének
felelősségvállalásban.
területei, vizsgált problémái és
felfedezése.
jelentősebb eredményei.
Tudományos probléma, bizonyítás/cáfolat, tudományos kutatás, kutató, kutatóintézet, tudományos pálya, technológiai fejKulcsfogalmak / fogalmak
lesztés, hipotézis, előrejelzés, modell, rögzített változó független változó, függő változó.

Tematikai egység

Órakeret
12
Kritikus és kíváncsi attitűd. Munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás
megosztása.
Előzetes tudás
A sebesség, gyorsulás fogalma, a sebesség–idő grafikon ismerete, használata.
Erő, a tehetetlenség törvényének ismerete.
A mechanika törvényszerűségeinek felismerése, grafikonok értelmezése, készítése. Alapvető matematikai elvek és folyamatok alkalmazása a problémamegoldásban. A körülöttünk történő mozgások elemzése, összefüggések keresése.
Az érvek láncolatának követése és értékelése. Az elemzési képesség fejlődése.
Nevelésifejlesztési célok A természeti világ alapelveinek ismerete. A közlekedésbiztonság, a kockázatok
és következmények felmérésén és az egyéni, valamint társas felelősség kérdésein keresztül az önismeret fejlesztése és a családi életre nevelés.
A közlekedés környezeti és társadalmi hatásainak felismerése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen rendszerekben, hogyan
A térrel és idővel kapcsolatos elkép- Földrajz:
írjuk le a tárgyak helyzetét, mozzelések fejlődéstörténetének vizsgá- Térképészet, helymeggását? Természetes állapot-e a
lata.
határozás. a Föld külső
mozgás?
A távolságmérés és helyzetés belső erői.
Hogyan lehet az összetett mozgá- meghatározás elvégzése.
sokat egyszerűbb mozgástípusok- Út-idő, sebesség-idő grafikonok
ra bontani?
készítése, elemzése az egyenletes és Matematika:
Milyen adatokkal hogyan jellea gyorsuló mozgások összehasonlí- Algebra, függvények,
mezhető a testek mozgása?
tása számításokkal.
geometria.
Hogyan változtatható meg egy
A sebesség és a gyorsulás fogalma
test mozgásállapota?
közötti különbség felismerése.
Milyen kölcsönhatások léteznek a Az összetett mozgások összehason- Gazdasági ismeretek:
világegyetemben és a részecskék
lítása egyszerű mozgásokkal.
A gazdasági élet ágazaközött?
A sebességváltozás és az erő fogal- tai, infrastruktúra.
Hogyan lehet javítani a közlekemainak értelmezése, használata.
désbiztonságot?
Az erőhatás és a sebességváltozás
Milyen személyes döntésekkel
ideje közötti kapcsolat felismerése
csökkenthetjük a súlyos sérülések gyakorlati példákon.
bekövetkezésének esélyét?
Az erők vektoros jellegének megértése, a vektorösszegzés elsajátítása
Erdei kisvasút, vonat menetrendje, A körmozgás feltételeinek vizsgálaútvonala.
ta. Ok-okozati összefüggések kereAutóbusz, kamion menetíró késése. A centripetális erő fogalma.
szülékkel (tachográffal) rögzített
A természet alapvető erőinek, kölmenetideje és sebessége.
csönhatásainak megismerése.
Szabadesés, vízszintes hajítás.
Az energiával kapcsolatos mennyiMozgó világ
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Körmozgás. Az erő és a gyorsulás
kapcsolata. Az autó biztonsági és
kényelmi funkciói (pl. tempomat,
tolató radar stb.) Centripetális
gyorsulás, centripetális erő.
Az alapvető kölcsönhatásokkal
kapcsolatos kutatások megismerése.
A biztonságos közlekedés iránti
egyéni felelősség értékelése.
A közlekedés szerepe életünkben,
a mozgási folyamatok szintézise,
kapcsolata a társadalommal.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

ségi szemlélet fejlesztése.
A mozgási energia és lendület szerepének felismerése a kölcsönhatások leírásában.
Az erőhatások irányának, mértékének elemzése, értelmezése konkrét
gyakorlati példákon.
A kanyarodás fizikai alapjaiból eredő vezetéstechnikai következtetések
levonása.

Sebesség, sebességváltozás, gyorsulás, erő, eredő erő, körmozgás, fordulatszám, szögsebesség, kerületi sebesség.

Órakeret
9
Az erő, út, teljesítmény, hatásfok, energia fogalma. Egyszerű gépek ismerete és
használati tapasztalata a mindennapi környezetből. Energiaforrások, energiaElőzetes tudás
használat alapjai.
A munka és energia fogalmak pontosítása, a mechanikai energiák átalakításáNevelési- fejlesz- nak megfigyelése a mindennapi életben, a teljesítménynövelés lehetőségeinek
feltérképezése. A munkavégzés hatásfokának növelésére szolgáló eszközök
tési célok
tanulmányozása. Energiahatékonysági szemlélet kialakítása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mit jelent a munka fogalma hétA hétköznapi értelemben vett mun- Matematika:
köznapi értelemben?
ka jelentésének vizsgálata.
Paraméteres egyenletek,
Hogyan lehet összehasonlítani a
A munkavégzések összehasonlítáarány.
különböző munkavégzéseket?
sának lehetősége.
Mit jelent a munka fogalma fiziA fizikai munkavégzés meghatárokai értelemben?
zása, értelmezése megfigyelések,
Gazdasági ismeretek:
Mi rejlik a mindennapi energia
kísérletek alapján.
A munkaerő, a termelés
fogalmunk mögött?
A mechanikai energia-megmaradás feltételei; energiagazdaMilyen fajtái vannak a mechanitételének használata számítási felság.
kai energiának?
adatokban.
Hogyan változtatható meg az
A hasznos munka és az összes munenergia?
ka arányának tanulmányozása küTestkultúra:
lönböző esetekben.
A fizikai terhelés, a
A munkavégzés jelentése fizikai
Az energiaátalakítások hatásfokának sportteljesítmény feltétértelemben, kiszámításának lehe- és járulékos hatásainak összekapelei, egészséges tápláltősége.
csolása.
kozás.
A mechanikai energiafajták meg- Az egyes energiahordozók és forráismerése, kiszámítása. Az energia sok előnyeinek és hátrányainak mérfogalmának bővülése. A fogalmak legelése.
azonosítása, alkalmazása gyakor- Egyszerű gépek működésének érlati helyzetekben.
telmezése, hétköznapi példái.
Munkatétel, az energiaA gépjárművek energetikai jellemmegmaradás törvénye.
zőinek felismerése, a környezetre
Munkára fogott energia
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Az összes munka, hasznos munka, gyakorolt hatás mérlegelése. Új
hatásfok számítása. A 100%-os
járműmeghajtási megoldások nyohatásfok elérésének nehézsége.
mon követése gyűjtőmunka alapján,
előnyök, hátrányok mérlegelése.
Adatok keresése az erőművek teljesítményéről, napi munka kiszámítása, összehasonlítás, következtetések
levonása.
Munka, energia, mechanikai energia (mozgási energia, helyzeti
energia, rugalmas energia), mechanikai energiamegmaradás,
Kulcsfogalmak / fogalmak
teljesítmény, hatásfok, egyszerű gép, forgatónyomaték.

Tematikai egység

Órakeret
9
Az anyagok csoportosítása, fizikai és kémiai jellemzőik ismerete. A részecske
Előzetes tudás
szintű modellek alkalmazása. Atom, elem, keverék, vegyület fogalma.
Elemek, vegyületek tanulmányozása környezeti megfigyelések, laboratóriumi
kísérletek segítségével, az anyagok kémiai viselkedésének elektronszerkezeti
Nevelési- fejlesz- magyarázata, a kísérletező képesség és a kémiai anyagismeret fejlesztése.
Modellalkotás. Osztályozás, logikai összefüggések felismerése, elemzése. A
tési célok
természettudományos és műszaki műveltség alkalmazása a problémamegoldásban.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mivel foglalkozik a kémia?
Az atomok szerkezetét leíró model- Matematika:
Milyen részecskékből állnak az
lek használata fizikai, kémiai jelen- Halmazműveletek
anyagok, és ezek hogyan kapcso- séggel összefüggésben. A radioaktív (unió, metszet, különblódnak?
bomlások elemzése.
ség); halmazok közötti
Milyen jelenségek alapján,
A kémiai elemek tulajdonságai peviszonyok megjelenítéhogyan modellezhető az atom
riodikus váltakozásának értelmezése. A gráffal kapcsolaszerkezete? Hogyan lehet
se.
tos alapfogalmak.
alkalmazni az atomokról
Az anyagi világ egymásba épülő
tanultakat a hétköznapi életben?
szerveződési szintjeinek tudatos
kezelése.
Földrajz:
Részecskegyorsítók, mint az
Az anyagok jellemzőinek anyagA Föld szerkezete; a
anyagszerkezet megismerésének
szerkezeti magyarázata.
geoszférák jellemző
eszközei. A radioaktív izotópok
A térbeli tájékozódás módszereinek anyagai.
hatásaira épülő technológia a
bemutatása, az atomok méreteitől az
gyógyászatban, iparban. A radio- ismert világ méretéig.
aktivitás fajtái, a természetes raA látható jelenségek összekapcsolá- Történelem:
dioaktivitás, a mesterséges radio- sa azok részecskeszintű értelmezéA középkor tudomáaktivitás.
sével. Az atomok elektronburkának nyossága, kémiatörténeKémiatörténeti vonatkozások. Az szerkezete és a színképe közötti
ti vonatkozások.
atom elektronszerkezete, a perióösszefüggés vizsgálata. A stabilitás
dusos rendszer.
fogalmának alkalmazása az atoA vonalas színképek eredete, az
mokkal kapcsolatban.
anyagok ujjlenyomatának
A periódusos rendszer felépülése.
sajátosságai. Az elemek előfordu- Csoportosítás, elemzés, besorolás,
lása a természetben. Az atommag összeállítás.
véges befogadóképessége. Az
Anyagszerkezet
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elemek keletkezése.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Atom, atommag, atompálya, elektronhéj, elektron, proton, neutron, izotóp, radioaktivitás, elem, periódusos rendszer,
anyagmennyiség.

Órakeret
16
Jártasság a megfigyelésben és a kísérletezésben. Atom, vegyjel, vegyület, elem,
periódusos rendszer, anyagmennyiség fogalmának ismerete. Összegképlet,
Előzetes tudás
szerkezeti képlet ismerete. Sav-bázis folyamat, égés, bomlás, egyesülés, kémhatás
A folyamatok makroszintű, részecskeszintű és szimbólumszintű leírása, értelmezése. Az anyagtakarékosság fontosságának felismerése. Természeti folyamaNevelésitok sebességváltozásainak megfigyelése, értelmezése. Kémiai reakciók vizsgáfejlesztési célok
lata, osztályozása, értelmezése, képletekkel történő modellezése. A szervetlen
vegyület szerkezete és a kémiai kölcsönhatásai közötti kapcsolat felismerése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen részecskékből állnak az
A kémiai képlet értelmezése, a kéMatematika:
anyagok, és ezek hogyan kapcso- miai reakciók magyarázata kémiai
Arányosság, algebrai
lódnak?
kötésekkel és leírása reakcióegyen- kifejezések, normál
Miről ismerhető fel a kémiai válletekkel, az egyenlet és a részecskék alak, egyenletértelmetozás, milyen példáival találkozszámának összefüggése.
zés.
hatunk a mindennapi környezeA szervetlen vegyületek összetétele,
tünkben, a természetben és a
szerkezete és tulajdonságai közötti
technikában?
kapcsolatok felismerése és alkalma- Földrajz:
Milyen megfigyelhető jellemzői
zása.
Vízrajz, légkör.
vannak a kémiai változásoknak?
A kémiai folyamatok közben zajló
Mi a jelentőségük és hogyan mér- energiaváltozások jellemzése.
hetők a kémiai változás mennyiA kémiai folyamatok sebességének Informatika:
ségi jellemzői?
értelmezése
Internethasználat, preHogyan jellemezhetőek a kémiai
Az anyag nyersanyagból termékké
zentáció készítése, inváltozás minőségi- és mennyiségi alakulásának, majd másodlagos
formáció-megosztás.
történései, viszonyai?
nyersanyaggá válásának követése
Mi magyarázza egyes elemek
példák alapján.
(vegyületek) állandóságát, mások A sav-bázis reakciók, a pH-skála
erős változási (reakció-) készséértelmezése.
gét?
A dinamikus egyensúly fogalmának
Milyen összefüggés van az eleáltalánosítása, kapcsolata a reakciómek reakciókészsége és atomsebességekkel. Az egyensúlyt megszerkezete között?
változtató okok következményeinek
elemzése.
Az aranymosás folyamata. A leAz atomok közötti kötések típusávegő összetételének változását
nak, erősségének és számának becsbemutató modellek. A főzéshez
lése egyszerűbb példákon a perióduhasznált gáz égése. A gyomor
sos rendszer használatával.
savasságának jelentősége.
Molekulák és összetett ionok térNemfémes elemek, fémes elemek. szerkezetének és polaritásának érKovalens kötés, ionos kötés, fételmezése, magyarázata.
mes kötés, másodrendű kötések.
A reakciók magyarázata a kötésekVáltozó anyag
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Termokémiai egyenletek, exoterm
és endoterm reakciók. Reakciótípusok, egyensúlyra vezető reakciók, reakciósebesség. Elektronátmenettel járó reakciók, protonátmenettel járó reakciók..
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

kel és leírása reakcióegyenletekkel.
A redoxireakciók értelmezése az
elektronátmenet alapján.
A savak és bázisok tulajdonságainak, a sav-bázis reakciók magyarázata.
Nemfémes elemek, fémes elemek, kovalens kötés, ionos kötés,
fémes kötés, rácstípusok, másodrendű kötések, termokémia,
reakciósebesség, dinamikus egyensúly, protolitikus reakciók,
elektronátmenettel járó reakciók.
Az élővilág sokfélesége

Órakeret
6
Az élőlények csoportosításának elvei (Linné és Darwin). Korábban elsajátított
Előzetes tudás
fajlista ismerete.
Az élővilággal kapcsolatos méret- és időskála elemzése. A nagy élőlénycsoportok testfelépítésének, viselkedésének és életműködéseinek az élőhellyel és az
életmóddal való kapcsolatának, környezeti, egészségügyi és gazdasági jelentőNevelésifejlesztési célok ségének elemzése. A mesterséges rendszerek és a fejlődéstörténeti rendszer
alapelvének megértése, a vizsgálatukat szolgáló módszerek megismerése. Az
élővilág fajgazdagságának értékként való kezelése
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Melyek az élővilág legnagyobb,
Az ötletek összegzése, közös állásMatematika:
leszármazás szerint elkülöníthető
pont kialakítása az élőlények csoHalmazok, csoportokba
csoportjai?
portosítására. Az élőlény csoportok való besorolás.
Miért mások a prokarióták, miben megkülönböztető jegyeinek összegáll a rendszertani jelentőségük?
zése.
Honnan indult ki a többsejtű
A növények mikroszkopikus és
Rajz:
eukarióta élőlények törzsfejlődémakroszkopikus vizsgálata.
Növények, állatok ábráse?
Állati, növényi és gomba életformák zolása.
Milyen formai és életmódbeli vál- gyűjtése, csoportosítása.
tozatosság figyelhető meg a gom- A leszármazási vonalak bemutatása
bák, a növények és az állatok orszöveg és ábraelemzés segítségével. Földrajz:
szágában?
Egy-egy rendszerezéssel, rendszerA Kárpát-medence és a
Melyek a természetes és a mester- tannal foglalkozó tudós bemutatása, kontinensek élővilága;
séges rendszerezés közötti küa rendszerezés elvének értelmezése, földtörténeti korok.
lönbségek? Hogyan bizonyítható a prezentációja szöveg és
leszármazás a modern tudomány
ábraelemzés segítségével
módszereivel?
Az élővilág rendszerezésére tett
Milyen halmaz-részhalmaz vikísérletek megismerése az ókortól
szonyban áll egymással az osznapjainkig. A hasonlóságon és a
tály, a törzs, a rend, a faj, a nem és rokonságon alapuló rendszerezés
a család?
közti különbségek felismerése.
Miért fontos az élővilág sokféleségének fenntartása?
Az egyes élőlénycsoportok testfelépítésének, életműködéseinek
jellemző vonásai. Környezeti,
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gazdasági jelentőségük.
A határozókönyvek felépítésének,
használatának ismerete.
A törzsfa jelentése. Az élővilág
országokra való felosztása.
A génbankok, védett területek és
az állatkertek szerepe a veszélyeztetett fajok fenntartásában, a génállomány megőrzésében.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Törzsfa, törzs, osztály, rend, faj, nem, család, határozókönyv,
rendszerezés, leszármazási rokonság, fejlődéstörténeti rendszer, növénynemesítés, biológiai sokféleség.

Órakeret
9
Az élővilág, az élőlények rendszerezésének szükségessége, alapelve, a besorolás és elnevezés fontosabb módjai, kategóriái. Az élővilág birodalmakra, országokra való felosztása, a kategóriák nevei, megkülönböztetésük és jelentőségük.
Az evolúció alapszintű fogalmi értelmezése, néhány konkrét fejlődési folyamat
Előzetes tudás
vázlatos ismerete. A sejt legkisebb élő rendszerként való azonosítása, az
eukarióta sejt alapvető sejtalkotóinak ismerete. Az élővilág méretskálájának
néhány példa alapján való értelmezési képessége. A fénymikroszkóp használatának alapszintű gyakorlati készsége.
Az élet fogalmának elmélyítése, a mikrovilág felé való kiterjesztése. Az élet
legegyszerűbb formáinak, az életlehetőségek szélesebb körének megismerése.
A baktériumok és a fejlettebb élőlények sejttípusának összehasonlítása. A mikNevelésirobák ökológiai jelentőségének bemutatása, értékelése. A kórokozó mikrobákra
fejlesztési célok
való figyelem felhívás, a velük való együttélés, illetve az ellenük való védekezés szabályainak megismertetése. A fénymikroszkóp működési elvének megismerése, a beállítás és preparátumkészítés készsége.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Melyek a baktériumok sejttípusá- Az ősbaktériumok, valódi
Földrajz:
nak legfontosabb jellemzői?
baktériumok, egysejtűek és gombák A Föld geoszférái;
Milyen biokémiai sokféleség,
részletes ismereteken alapuló össze- anyagok körforgása a
életmódbeli változatosság jellemzi hasonlításának, csoportokba sorolá- természetben; a talaj
a baktériumokat?
sának képessége.
kialakulása, termőkéMelyek a természeti környezet
A legkisebb élőlények méretskálán
pessége.
szempontjából legfontosabb bakvaló pontosabb elhelyezése, a mikteriális anyag-átalakító folyamaroszkóppal való láthatósági határok
tok?
ismerete.
Környezeti nevelés és
Melyek a legfontosabb bakteriális A mikroszkópos vizsgálati módsze- életvitel:
eredetű emberi betegségek?
rek bővebb ismerete, gyakorlottabb A tevékenységek, eljáMi a jelentősége az emberi szerkivitelezése.
rások, technológiák és a
vezettel együtt élő baktériumokA baktériumok anyagcsere folyama- természetes környezet,
nak (pl. normál bélflóra)?
tait jellemző sokféleség ismerete,
mint komplex rendszer.
Mi a kapcsolat a különleges élőértékelése.
Balesetek, káresetek
helyeken élő (extremofil) baktéri- A baktériumokról kialakított kép
elemzéséből, egészségumok és a földön kívüli élet kuta- módosulása, pozitív elemekkel való károsító hatásokról és
tása között?
kiegészülése.
más veszélyekről tanult
Mikrobák
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Mi a szerepe az élelmiszerek romlásában a mikrobáknak?
Milyen testfelépítés, biológiai
sokféleség figyelhető meg a növényi és állati egysejtűek körében?
Milyen jellegzetességei vannak a
(mikroszkopikus) gombáknak?
Milyen gazdasági ágazatokban
használják az élesztőgombákat?
Mikroba fogalma, fontosabb csoportok. A prokarióta sejt felépítése, működése. Anyagcsere típusok
a mikrobák világában.
A sejtek anyag- és energiaforrásai,
az autotróf és heterotróf élőlények
működésének összefüggése. Az
aerob és anaerob energianyerés.
Az élelmiszeripari tartósító eljárások, a termékekkel kapcsolatos
fogyasztóvédelmi szabályok.
A fertőzések megelőzésének módjai, az orvoshoz fordulás szabályai.
A legfontosabb ehető és mérgező
gombák felismerése.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai
egység

Az antibiotikumok helyes használatával kapcsolatos ismeretek, a betegségmegelőzés fontosságának
értékelése.
A különleges élőhelyeken élő baktériumok és az élet kialakulása közötti
kapcsolat lehetőségének felismerése.
A mindennapi élethez kapcsolódó,
mikrobiológiai ismeretekre alapozott kísérlet tervezése, kivitelezése.

ismeretekből származó
következtetések érvényesítése, a megelőzés
módjai, eszközei.
Matematika:
Lineáris és logaritmikus
skálák; függvények.

Mikroba, prokarióta, ősbaktérium, valódi baktérium,
biogeokémiai ciklus, biogedradáció, xenobiotikum,
fotoautotrófia, kemoautotrófia, extremofil, asztrobiológia,
élesztő, penészgomba, rothadás, korhadás, patogenitás, virulencia, infekció (fertőzés).

Órakeret
9
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények rendszerezésének
Előzetes tudás
elvei (Linné és Darwin), ivaros és ivartalan szaporodás.
A rendszerezés alapelveinek megismerése.
Nevelési- fej- A sejtalkotók és a működés összekapcsolása a növényi szövetek mikroszkópi
lesztési célok kutatása során.
A növények környezeti, egészségügyi és gazdasági jelentőségének bemutatása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mely szövettípusok jellemzők a
A növényi sejtek jellemzőinek, a
Matematika:
növényekre? Melyek a növények
felépítés és funkció kapcsolatának Halmazok, felosztás
jellegzetes életműködései?
felismerése.
Miért tekintjük a törzsfejlődés
Megfigyelések, modellek, maketFöldrajz:
fontos állomásának az ősi zöldmo- tek használata, kísérletek önálló
Földünk mezőgazdasága
szatokat?
elvégzése, a mikroszkóp önálló
Zonális talajok
Miért tekinthetjük a zuzmókat
használata.
Éghajlati övezetek
A növények világa
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indikátornövényeknek?
Hogyan alkalmazkodtak a mohák
a szárazföldi élethez?
Milyen környezeti tényezők és
azokhoz való alkalmazkodás játszott szerepet a harasztok elterjedésében?
Mely területen terjedtek el a nyitvatermők?
Melyek a zárvatermők előremutató
evolúciós sajátosságai?
Miben különböznek az egyszikű és
a kétszikű növények?
A növényi szövettípusok
(osztódószövetek, állandósult szövetek).
Testszerveződési típusok a növények országában. Praktikus és fejlődéstörténeti csoportosítás. A
rendszerezés alapjai, gyakorlati
alkalmazása a mindennapokban.
A nagy növényi rendszertani csoportok jellemzése. Evolúciós irányok a növényvilág fejlődésében.
A testfelépítés, az életműködések
és a szaporodásmód kapcsolata.
A talaj védelmének fontossága a
fenntartható gazdálkodásban.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Példák a növényi szövetek felépítése és működése közötti kapcsolatra. A megfigyelések rögzítése
vázlatrajz formájában.
A növények szerepének bemutatása az emberiség táplálkozásában
önálló ismeretszerzés alapján.
Egyszerű élettani vizsgálatok elvégzése.
A határozókönyvek használatának
gyakorlása.

Földtörténet
Informatika:
Internet használat, prezentáció készítés, információ megosztás
Művészetismeretkommunikáció:
Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái.

Fejlődéstörténeti rendszer, törzsfa, növényi szövetek és szervek, alkalmazkodás, telep, spóra, diffúzió, ozmózis, féligáteresztő hártya, talaj nyitvatermő, zárvatermő, virág, mag, termés, egyszikű, kétszikű.

Órakeret
12
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csoportosításának
Előzetes tudás
elvei (Linné és Darwin). Az éghajlati övek természetes élővilága.
A felépítés és a működés összekapcsolása az állati szövetek, szervrendszerek
leírásában. A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági
jelentőségének bemutatása. Az alkalmazkodás és az állatfajok földrajzi elterjeNevelésidése közötti összefüggések értelmezése az állandóság és a változás szempontfejlesztési célok
jából. Az állatvilág és az emberiség sokoldalú kapcsolatának belátása, a fenntarthatóság szempontjain alapuló attitűdök, szokások és gyakorlati készségek
fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen kapcsolat és munkamegAz állati sejtek lényegi jellemzőiKémia:
osztás jellemzi az állati szervezet
nek, a felépítés és funkció kapcsola- Oxidáció; oxigén és
sejtjeit?
tának felismerése. A táplálkozás,
vegyületei; fehérjék,
Melyek az állati egysejtűek okoz- tápanyagfelvétel és lebontás, valaszénhidrátok, zsírok;
Az állatok világa
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ta legveszélyesebb betegségek?
Milyen a szivacs testfelépítése?
Melyek a legjellegzetesebb csalánozók?
Mely betegségek kialakulásáért
tehetők felelőssé egyes férgek?
Milyen különbségek fedezhetőek
fel az ízeltlábúak egyedfejlődésében?
Milyen alkalmazkodási stratégiákat valósítottak meg a halak?
Hogyan alkalmazkodtak a szárazföldi életmódhoz a kétéltűek és a
hüllők?
Milyen különbségek és hasonlóságok figyelhetők meg a hüllők és
a madarak, illetve a hüllők és az
emlősök között?
Hogyan alkalmazkodott az állatok
kültakarója, idegrendszere, táplálkozása, életritmusa, szaporodása a
környezetükhöz?
A nagy állati rendszertani csoportok (szivacsok, csalánozók, férgek, ízeltlábúak, tüskésbőrűek,
gerincesek) jellemzése testfelépítésük alapján. Állati szervek,
életműködések és a környezet
közti kölcsönös kapcsolatok. Alkalmazkodási változások, fejlődési irányok az állatvilág evolúciójában.
Példák az állati egyedfejlődés
típusaira (kifejlés, átváltozás, teljes átalakulás).
A bionika és jelentősége: közös
fizikai elvek az állati életműködésekben és a technikában.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás
Nevelésifejlesztési célok

mint a szervezet energiaigénye és
ellátása közötti összefüggés felismerése.
A szervrendszerek törzsfejlődésének
az állandóság és változás szempontjain alapuló értelmezése.
Megfigyelések, modellek, makettek
használata, kísérletek önálló elvégzése, a mikroszkóp önálló használata.
Állandóság és változás szempontjainak alkalmazása a szaporodásmódok és az egyedfejlődési folyamatok
értelmezésében.
Lényegi jellemzők megkülönböztetésén alapuló rendszertani csoportokba sorolás.
Az állatvilág és az emberiség sokoldalú kapcsolatának belátása, a fenntarthatóság szempontjain alapuló
attitűdök, szokások és gyakorlati
készségek.
Érvek és ellenérvek a hobbiállatok
tartásával kapcsolatban.
A határozókönyvek felépítésének
logikája, és használatuk gyakorlása.

fehérjék, kalcium és
vegyületei, hemoglobin,
kollagén.
Fizika:
Rugalmasság, szilárdság, emelőelv, gázok
oldhatósága vízben.
Földrajz:
Lemeztektonikai elmélet, kontinensvándorlás,
korallzátonyok, édesvízi
és tengeri mészkő, éghajlat, éghajlati övek.
Történelem:
A gerinces állatok történeti jelentősége.

Fejlődéstörténeti rendszer, állati szövet és szerv, teleptest,
bionika, törzsfejlődés, gerinctelen- és gerinces testfelépítés,
társállat, állattenyésztés, vadgazdálkodás, bioetika.

Órakeret
9
Az absztrakt gondolkodás alapjai. Hőmérséklet, hő, exoterm-, endoterm folyamatok, hatásfok, termikus egyensúly, hőerőgép.
A hőről kialakított elképzelés anyagszerkezeti kapcsolatokkal történő bővítése,
az ok-okozati összefüggések vizsgálata, megértése. Az általános törvényszerűségek természeti jelenségekhez társítása. A technika és az elmélet együttműköHő és káosz
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désének felismerése, alkalmazása, a gazdasági nevelés fejlesztése. A folyamatokat meghatározó változások elemzése, összefüggések felismerése.
A rendszerszemlélet probléma-felismerésben és -megoldásban való gyakorlottabb alkalmazása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan magyarázhatóak a megfi- Az energia-átalakító folyamatok
Matematika:
gyelt hőjelenségek az anyag belső környezeti hatásainak elemzése, az
Egyenletek, egyenlőtszerkezete alapján?
ismeretek alkalmazása a fenntartha- lenségek, halmaz.
Miért szabadul fel hatalmas ener- tóság és autonómia érdekében a
gia a zivatarfelhőkben?
háztartásokban és kisközösségekMilyen elven működnek a gőzgé- ben.
Földrajz:
pek, belső égésű motorok, gáztur- A hőmérséklet értelmezése a réNapsugárzás energiája,
binák?
szecskék mozgási energiájával, a
fenntarthatóság probléFel lehetne-e használni az óceáhőmérséklet fizikai tulajdonságokra mája.
nok belső energiáját energiaterme- gyakorolt hatásának magyarázata.
lésre?
Az energia fogalmának kiterjesztése
a hőtanra, a környezet és fenntartha- Gazdasági ismeretek:
A hőáramlás jelensége, a tengertóság, a környezeti rendszerek álla- A fenntarthatóság probáramlatok kialakulása.
potának, valamint az ember egészlémája.
Természetes hőáramlások, messége vonatkozásában.
terséges hőáramlatok. Az épületek A hővezetés, a hőáramlás és a hősukörnyezetének felmelegedése, a
gárzás alapvető jellemzőinek felisfelmelegedés hatásai. A fűtő- és
merése, alkalmazása gyakorlati
hűtőrendszerek környezeti hatásai. problémák elemzésekor.
A zivatarok során kialakuló ener- A hőtan első és második főtételének
giaátadások.
értelmezése, egyszerű esetekben
Sütő- és főzőkészülékek a múlttörténő alkalmazása.
ban, a jelenben és a közeljövőben. Hőmérséklet-hőmennyiség grafikoHőmérséklet, hő, hővezetés, hőnok készítése, elemzése halmazállaterjedés, a termodinamika I. és II. pot változások esetében.
főtétele.
Annak felismerése, hogy a kémiai
kötésekben energia tárolódik.
Termodinamika, hőmérséklet, abszolút hőmérséklet, hő, hőterKulcsfogalmak / fogalmak
jedés, hővezetés, hőtan I. és II. főtétele.

Tematikai egység

Órakeret
12
Tömeg, sűrűség, erő, halmazállapotok fogalma, hőmérsékletmérés. Nyomás,
olvadás, fagyás, kristályosodás, párolgás, lecsapódás, forrás, olvadáspont, forElőzetes tudás
ráspont, oldódás, tömegszázalék, térfogatszázalék, telített oldat
Ismert anyagok csoportosítása kristályrács típusuk szerint, a kristályos és amorf
anyagok fizikai tulajdonságai elvi különbözőségének felismerése. Ismert anyaNevelésigok fizikai tulajdonságainak magyarázata a rácstípus alapján. A fizikai tulajfejlesztési célok
donságok vizsgálata, mérése és a tulajdonságok különbözőségének anyagszerkezeti magyarázata. Állapotjelzők, mértékegységek pontos használata.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mi befolyásolja az anyagok halHidro- és aerodinamikai jelenségek Matematika:
mazállapotának kialakulását, küértelmezése egyszerű modellek seHalmazok, besorolás
Gáz, folyadék, szilárd állapot
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lönbségeit?
Hogyan befolyásolja a szilárd
anyag belső szerkezete a felhasználhatóságot?
Hogyan működik a hidraulikus
emelő?
Hogyan lehet repülni a levegőnél
nehezebb, illetve könnyebb eszközökkel?
Miért fontos a légellenállás megfelelő tervezése a járműiparban?
A jég rendhagyó hőtágulásából
adódó teendők, szabályok (pl. a
mélységi fagyhatár szerepe az
épületeknél, vízellátásnál stb.).
A viharos szél okozta problémák.
A repülés elve, története.
A növények vízháztartása, a törülköző nedvszívása, a papírtörlő
minősége.
Hidrosztatikai nyomás, áramló
közegek tulajdonságai, ozmózis,
diffúzió, hajszálcső, Bernoullitörvény
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

gítségével.
Stabilitás értelmezése a hidrosztatikában.
Halmazstruktúrák magyarázata öszszetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik alapján.
A különböző halmazállapotok meghatározó tulajdonságainak rendszerezése, ezek értelmezése részecskemodellel és kölcsönhatástípusokkal.
A szél épületekre gyakorolt hatásának értelmezése példákon.
A repüléshez kapcsolódó természeti
és technikai példák gyűjtése, a fizikai elvek értelmezése.
A szélerőművek előnyeinek és hátrányainak demonstrálása.
Ismert anyagok fizikai tulajdonságainak magyarázata a rácstípus alapján.

halmazokba; függvények; adattáblázatok
értelmezése.
Földrajz:
Geoszférák, légkör,
vízburok, földkéreg;
kőzetek körforgása, víz
körforgása.
Informatika:
Számítógépes modellezés lehetősége, jelentősége, példái.

Nyomás, olvadás, fagyás, kristályosodás, párolgás, lecsapódás,
forrás, olvadáspont, forráspont, oldódás, tömegszázalék, térfogatszázalék, telített oldat, felhajtóerő.

A tudományos kutatás és a technikai fejlesztés társadalmi beágyazottságának,
fejlődésre gyakorolt hatásának belátása, konkrét példákon való értelmezése. Az
energia fogalmának a mozgásjelenségek alapján való levezetése. A newtoni
dinamikai elvek alkalmazása konkrét helyzetekben. Energiahatékonysági szemlélet erősödése, mindennapi élethelyzetekben való alkalmazása. Az anyagszerkezet részecskeszintű értelmezése, ennek a részecskesokaság viselkedésével
való összefüggésbe hozása. A halmazállapotok részecskemodellre alapozott
szemlélete, a halmazállapot-változások értelmezése a mindennapi környezetben. Az anyagok kémiai jellemzőinek, átalakíthatóságának megismerése a
vizsgált körben és a mindennapi környezettel való összefüggésben. Az élővilág
sokféleségének részletesebb megismerése, a főbb csoportok elkülönítésének és
leszármazási összefüggésbe hozásának képessége. A mikrobák, a növények és
az állatok fontosabb csoportjainak, konkrét fajainak megismerése, természetben
játszott szerepük és gazdasági jelentőségük belátása.

3.5.2.1.2 10. évfolyam
Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret
16
Elektrosztatikai alapjelenségek ismerete, az elektron tulajdonságai, fémek szerkezetének ismerete, egyszerű áramkör sematikus ábrájának ismerete, OhmA töltések világa
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törvény ismerete
A háztartás elektromos hálózatának mint technikai rendszernek azonosítása, az
érintésvédelmi szabályok elsajátítása. A környezettudatosság és energiahatékonyság szempontjainak elsajátítása az elektromos energia felhasználásában.
Nevelési- fejHáztartási gépek elektromos adatainak ismerete, kiszámítása. A fenntarthatóság
lesztési célok
szempontjainak figyelembevétele a működtetésnél és számításokkal történő
elemzése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan jön létre a villámlás?
Az elektromos töltés fogalma, az
Matematika:
Miért figyelnek a műtőben a mű- elektrosztatikai alapfogalmak, alap- Szöveges számítási feltőasztal földelésére? Használhajelenségek értelmezése, gyakorlati
adatok a természettudotó-e tartós töltéstárolásra a kontapasztalatok, kísérletek alapján.
mányokból, a mindendenzátor? Hogyan működik az
Az elektromos térerősség és az
napokból. A számok
EKG és az EEG? Milyen szerepe elektromos feszültség jelentésének
normálalakja. Egyes válvan az elektromos áramnak a
megismerése, használatuk a jelentozók kifejezése.
háztartásban? Hogyan takarékos- ségek leírásában, értelmezésében. A
kodhatunk az elektromos energi- kondenzátor szerepének vizsgálata.
ával?
Egyszerű elektrosztatikai jelenséGazdasági ismeretek:
gek felismerése a fénymásoló és
A gazdaság ágazatai,
A fénymásoló és a lézernyomtató nyomtató működésében sematikus
infrastruktúra; háztartási
működése.
ábra alapján.
kiadások tervezése, száA villámok keletkezése, fajtái,
A villámok veszélyének, a villámmítása.
veszélye, a villámhárítók műköhárítók működésének megismerése,
dése.
a helyes magatartás elsajátítása ziAz elektromos töltések tárolása:
vataros, villámcsapás-veszélyes
kondenzátorok, szuperidőben.
kondenzátorok.
Az elektromos áram létrejöttének
Az elektromos áram élettani hamegismerése, egyszerű áramkörök
tása: az emberi test áramvezetési összeállítása. Az elektromos áram
tulajdonságai, idegi áramvezetés. hő-, fény-, kémiai és mágneses haAz elektromos áram élettani sze- tásának megismerése kísérletekkel,
repe, diagnosztikai és terápiás
demonstrációkkal. Orvosi alkalmaorvosi alkalmazások.
zások: EKG, EEG.
Az emberi test ellenállása és an- A soros és a párhuzamos kapcsolának változásai.
sok legfontosabb jellemzőinek
Vezetők elektromos ellenállásámegismerése. A földelés szerepe az
nak hőmérsékletfüggése.
elektromos eszközök használatakor.
Az elektromosság veszélyeinek
Coulomb-törvény, elektromos
megismerése.
térerősség, feszültség, áramerős- A lakásokban elhelyezett elektroség.
mos biztosítékok szerepének megismerése.
Az energiatakarékosság lehetőségeinek vizsgálata.
Töltés, Coulomb-törvény, térerősség, fluxus, feszültség, kondenzátor, áramkör, áramerősség, földelés, soros és párhuzamos
Kulcsfogalmak / fogalmak
kapcsolás,

Tematikai egy-

Elektromos energia, elektronika
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ség

10
Környezettudatos attitüd, munka, energia, elektromosság, elektromos áram,
Előzetes tudás
áramerősség, feszültség, algebrai kifejezések használata.
Az elektromos energia meghatározó szerepének felismerése, az energiaátalakítás lehetőségeinek tanulmányozása, az eszközök megismerése, az ember felelősségének felismerése, tudatosítása a felhasználás során. Az elektromágneses
Nevelési- fejleszindukció segítségével előállított villamos energia termelésének mint technikai
tési célok
rendszernek felismerése, azonosítása az energiaellátás rendszerében. Környezettudatos szemlélet erősítése. A magyar tudósok szerepének megismerése a
gazdasági fejlődésben.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen energiaátalakítás hogyan
Az elektromos munkavégzés, az
Matematika:
történik az elektromos erőművek- elektromos teljesítmény kiszámítáEgyenlet, egyenletrendben?
sa, fogyasztók teljesítményének
szer grafikus megoldáHogyan jut el a fogyasztóhoz az
összehasonlítása.
sa. Zsebszámológép,
elektromos energia?
Az energiatakarékosság kérdéseinek táblázat használata.
Hogyan lehet megújuló források- ismerete.
ból elektromos energiát előállítaAz elemek, telepek, újratölthető
ni?
akkumulátorok alapvető fizikai tuGazdasági ismeretek:
Milyen eszközök alkalmasak a
lajdonságai.
Energiatakarékosság
kémiai energia elektromos energi- A nagy elektromos hálózatok felépíává alakítására?
tésének megértése.
Hogyan lehet tárolni, illetve mun- A váltakozó feszültség jellemzése.
Történelem:
kára fogni az elektromos áramot? A generátor, turbina, transzformátor Iparosodás, technikai
Milyen környezeti hatásai vannak szerepének, működésének vizsgála- fejlődés Magyarorszáaz elektromos energia előállításá- ta.
gon a XX. század elenak és felhasználásának?
A lehetséges energiaveszteségek
jén.
vizsgálata.
Galvánelemek, akkumulátorok
Az energiaforrások alapján osztátípusai, szerepük, használatuk. A
lyozott erőműtípusok feldolgozása,
hálózati elektromos energia előál- bemutatása.
lítása, generátorok, erőmű típuGalvánelem előállítása, az akkumusok.
látorok és az üzemanyagcellák műMozgási indukció, nyugalmi inködése.
dukció, Lenz-törvénye, a váltako- Az elektromos és hibridmeghajtású
zó feszültség effektív értékei,
autók fejlesztéséről szóló cikkek
transzformátor, generátor, turbina. kutatása, bemutatása.
Transzformátortelepek szerepe.
A környezetre gyakorolt hatások
A lakás elektromos hálózata, fovizsgálata: erőművek szennyezőgyasztó típusok, energiahatékony- anyag kibocsátása, biztonsági kocság.
kázata, környezeti hatása, elektroFotovoltaikus (PV) áramtermelés mos gépek beruházása, megtérülése,
elve, hatékonysága.
használata, hulladékok elhelyezése.
Elektromos (és hibrid) hajtású
járművek.
Elektromos energia, teljesítmény, kWh, galvánelem, elektromotoros erő, elektródpotenciál, generátor, motor, transzformáKulcsfogalmak / fogalmak
tor.
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Órakeret
16
Szerkezet és funkció kapcsolatának vizsgálati szempontként való alkalmazása.
Atom- és molekulaszerkezeti alapismeretek. A fontosabb kémiai elemek és
vegyületeik általános tulajdonságai. A nemfémes elemek főbb csoportjai, kémiai jellemzői, a szén és egyszerűbb vegyületeinek alapszintű ismerete. Az elsőElőzetes tudás
és másodrendű kémiai kötés típusai és jellemzői. A kémiai reakciók feltételei, a
kémiai egyenlet jelentése. A kémiai reakciókat kísérő energiaváltozások, endoterm és exoterm folyamat. A sejt felépítő anyagainak és azok funkcióinak alapszintű ismerete.
A szénvegyületek jelentőségének bővebb anyagismereten alapuló felismerése,
bizonyítási képessége. A szénhidrogének egyes csoportjait jellemző kémiai
viselkedés összehasonlítási, felismerési képessége.
A vizsgált vegyületek tulajdonságainak elemzése az elektronszerkezeti sajátosNevelésifejlesztési célok ságokra való visszavezetés módszerével. Az élőlények testét alkotó szerves
vegyületek főbb csoportjainak megkülönböztetése, felismerési és vizsgálati
készsége. A szerves makromolekulák felépülési elveinek, egységeinek és kapcsolódási módjainak ismerete.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan magyarázható a környeA szerves vegyületek összetétele,
Földrajz:
zetünkben megfigyelhető anyagi
szerkezete és tulajdonságai közötti
Kőolaj és földgáz keletváltozatosság, mi a szerepe ebben kapcsolatok felismerése és alkalma- kezése, feldolgozó ipaa szénvegyületeknek?
zása. A szerves vegyületek élő rend- ra, felhasználásának
Melyek az élőlények testét alkotó szerektől független keletkezési lehe- gazdasági, környezetlegfontosabb szerves anyagcsotőségének ismerete.
védelmi vonatkozásai.
portok? Hogyan lehet elválasztaA tulajdonságainak, fizikai és kémini, kimutatni ezeket az anyagokat? ai jellemzőinek anyagszerkezeti
Hogyan alakul ki, milyen szintemagyarázata.
Matematika:
ken értelmezhető a fehérjék szerNéhány fontosabb szénhidrogén
Halmazok, csoportokba
kezete? Milyen biológiai szerepet molekula és keverék jellemzőinek
sorolás.
játszhatnak az élőlényekben?
anyagszerkezeti magyarázata. Az
Milyen a nukleinsavak szerkezete, egyszeres és a többszörös C-C kötés
miben különbözik a DNS és az
elektronszerkezet, reakciókészség
Környezeti nevelés és
RNS kémiai felépítése, biológiai
alapján való összehasonlítása.
életvitel:
szerepe?
Egyszerűbb szerkezeti izomerek
A tevékenységek, eljáMit jelent esetükben a biológiai
elnevezése, név alapján való felrajrások, technológiák és a
információ?
zolása.
természetes környezet,
Az oxigéntartalmú szénvegyületek
mint komplex rendszer.
A szénatom vegyületképző, lánc- csoportokba sorolása. Az oxidációA fenntarthatóság értéképző sajátosságai.
redukció értelmezése.
kének és érdekének
A szénhidrogének csoportosítása, A szerves kémiai reakciótípusok
elfogadása, tudatos és
fizikai tulajdonságai, kémiai szer- áttekintése, magyarázata alapján a
cselekvő részvétel az
kezetük és reakciókészségük.
modellezett molekulák kémiai reak- emberi környezet állaA kőolaj-feldolgozás eljárása,
cióinak előrejelzése.
potának megőrzésében,
termékei. A tüzelőanyagok,
A műanyagok szerkezetének és tujavításában.
üzemanyagok, szerves vegyületek lajdonságainak, felhasználásának
használatához kapcsolódó veszéösszekapcsolása konkrét példák
lyek, tűzvédelmi szabályok.
alapján.
Az oxigéntartalmú, nitrogéntarAz észterek tulajdonságainak vizstalmú, illetve halogéntartalmú
gálata, biológiai szerepük indoklása
Az élet kémiája
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szerves vegyületek fontosabb csoportjai, jellegzetes tulajdonságaik,
képviselőik.
A műanyagok típusai, előnyös és
hátrányos tulajdonságai, használatuk és újrahasznosításuk.
A szénhidrátok általános jellemzői, főbb csoportjai, fontosabb
képviselői.
A zsírok, olajok és
származékaik általános jellemzői,
csoportjai és fontosabb képviselői.
Aminosavak alapszerkezete, a
fehérjék szerkezeti szintjei.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

A szteránvázas vegyületek jelentőségének megismerése.
A szénhidrátok csoportosítása, öszszehasonlítása, szerkezetük és tulajdonságaik közötti kapcsolat.
Néhány fontos biológiai funkció és
fizikai-kémiai tulajdonság összefüggésének elemzése.
Az élővilágban megfigyelhető információtárolás, -kifejeződés és módosulás folyamatainak megértése.
A vegyipari termékek használatának
a gazdasági, egészség-megőrzési- és
környezetvédelmi szempontokat
figyelembe vevő értékelése.
Hibridizáció, telített- és telítetlen, nyílt láncú és gyűrűs szénhidrogén; frakcionált desztilláció; aromás molekulaszerkezet;
szubsztitúció, addíció, elimináció, funkciós csoport, alkohol,
fenol, aldehid, keton, éter, észter, karbonsav; heterociklus,
pirrol, piridin; CFC, teflon; aminosav, elsődleges-, másodlagos-, harmadlagos-, negyedleges szerkezet; nukleotid, nukleinsav, RNS, DNS, biológiai információ.

Órakeret
14
Atom, elem, keverék, vegyület, kémiai reakció fogalma, típusai, periódusos
Előzetes tudás
rendszer, fontosabb szervetlen és szerves vegyületek.
A tanult anyagszerkezeti és kémiai változással kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése a kémiai technológia, a vegyipari és a környezeti kémia legfontoNevelésifejlesztési célok sabb eljárásainak, termékeinek vizsgálatában, néhány gazdasági, környezeti és
egészségvédelmi probléma elemzése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen lehetőségeket kínál a
Háztartási példák gyűjtése diszperz Matematika:
kémiai technológia fejlődése a
rendszerekre, valamint összetételSzöveges számítási feltársadalom, a gazdaság és a terükkel kapcsolatos gazdasági számí- adatok a természettudomészeti környezet szempontjátások.
mányokból, a mindenból?
Különböző vízfajták összetételének napokból. A számok
Hogyan lehet kémiai úton elektösszehasonlítása.
normál alakja.
romos áramot előállítani?
Cikkek értelmezése: a víztisztaság,
Hogyan lehetséges az elektromos levegőtisztaság megőrzése, a szenyenergia kémiai tárolása?
nyező források felismerése, a meg- Földrajz:
Hogyan lehet hatékonyan, keve- előzés mindennapi módjai, a körLégkör, felszínalatti és
sebb szennyezőanyag-kibocsátás nyezetet terhelő és óvó folyamatok felszíni vizek.
mellett elégetni a fűtő és üzema fenntarthatóság szempontjából.
anyagokat?
Számítások végzése oldatok konMi a nanotechnológia, milyen
centrációjával (pl. ásványvizek),
fejlesztési irányai vannak?
hígítással, töményítéssel, keveréssel.
Kémia a mindennapi környezetünkben
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Los Angeles- és a London-típusú
szmog kialakulása.
A tengervíz, édesvíz, ásványvíz,
gyógyvíz, esővíz, ioncserélt és
desztillált víz kémiai összetétele.
Az ózon mennyiségének változása a légkörben, az emberre gyakorolt hatások.
Az ultraibolya sugárzás ózonra
gyakorolt hatásával kapcsolatos
tanulmányok.
A mesterséges kémiai anyagok
és a szelektív hulladékgyűjtés.
A vegyipari termékek mindennapi környezetünkben való előfordulásának, életmód-alakító hatása.
A klór, a hidrogén-peroxid és a
hypó (NaOCl) fertőtlenítő, oxidáló hatása. A tiszai ciánszenynyezés, a vörösiszap-katasztrófa
hatásai.
Számítógépes molekulamodellezés a gyógyszertervezésben.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Példák keresése az ózonréteget veszélyeztető hatásokra, megoldási
módokra.
A fogyasztással és a hulladékkezeléssel kapcsolatos környezettudatosság.
Galvánelemek és az akkumulátorok
működésének, az elektrolízis és
galvanizálás folyamatainak értelmezése.
A mesterséges kémiai anyagok környezetbe kerülésével, illetve a probléma technológiaalapú kezelésével
kapcsolatos lehetőségek kutatása.
Az üzemanyagcellában és az emberi szervezetben végbemenő energiatermelő folyamatok közötti hasonlóság bemutatása. A körfolyamatjelleg értelmezése, értékelése a környezet szempontjából.
A nagy léptékű, illetve a globális
rendszerekben zajló kémiai folyamatok szabályozásának nehézségei.
Diszperz rendszer, kolloid, oldhatóság, redoxi reakciók, galvánelem, akkumulátor, üzemanyagcella, elektrolízis, katalizátor

Órakeret
10
Az élővilág országairól, életmódjukról, anyagcsere folyamataikról szerzett
alapismeretek. A biokémiai folyamatok elemzéséhez szükséges szerves kémiai
ismeretek. A sejtről a korábbi tanulmányok során szerzett, a
fénymikroszkópos összetevők ismeretére épülő elképzelések. A sejt rendszerElőzetes tudás
szemléltető vizsgálati készsége, a szerkezet és a működés, a környezeti kapcsolatok elemzési képessége. Az életről, élő állapotról kialakított személyes elképzelések. Rendszerszemlélet alkalmazása
az élő rendszerek vizsgálatában.
Az élet fogalmának elmélyítése, az életfolyamatok energiaszükségletének értelmezése. Az energiaátalakítás biológiai folyamatainak vizsgálata, az abban
Nevelési- fejlesz- közreműködő struktúrák és anyagok azonosítása. A biokémiai folyamatok
egyenletekkel, grafikonokkal való ábrázolása, ezek értelmezése, segítségükkel
tési célok
következtetések levonása. Az életfolyamatok enzimek általi megvalósításának
felismerése, az ebben lévő energia és információ vonatkozások értelmezése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan lehet elegendően gyors
Az élőlények és életközösségek
Földrajz:
és szabályozott a sejt kémiai
nyílt rendszerként való értelmezése, Az energiagazdaság,
működése?
az energiaáramlás jellemzőinek
megújuló energiaforMiért igényelnek a sejtek energimegismerése.
rások; növénytermeszát? Hogyan juthatnak hozzá? Mi- Az enzim fogalma, az enzimszerke- tés és állattenyésztés a
Energia és élet
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lyen alaptípusai vannak a sejtek
anyagcseréjének?
Miért fontos a növények számára
a víz és a levegő?
Milyen energetikai szerepe van a
szénhidrátoknak, zsíroknak, olajoknak és származékaiknak az
élőlények testében?
Milyen hatása lehet a szervezetünkre a sugárzásoknak és az
elektromágneses térnek?
Milyen a mozgás energiaigénye,
mit jelent fizikai értelemben az
izommunka? Hogyan fedezhető az
aktív életmód energiaigénye?
Milyen típusai vannak a biomaszsza alapú energiaforrásoknak?
Milyen előnyökkel és hátrányokkal kell számolni elterjedésük
esetén?
A biológiai folyamatok energetikai összefüggései. Az ATP szerepe.
A fotoszintézis alapegyenlete,
elektronszállító lánc, a kulcsenzim
(Rubisco) redukáló szerepe, jelentősége.
A sugárzás mérhetősége, mértéke.
Sugárzás értékek a hétköznapokból és a mesterséges radioaktivitásból.
Biomassza fogalma, típusai, előnyök és hátrányok.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Nevelésifejlesztési célok

zet jelentősége, a működés elve.
Néhány enzim fehérjeszerkezeti
képének tanulmányozása, a biológiai funkció megbeszélése. Az enzimek hiányának, sérülésének következményei.
Az anyagcseretípusok megkülönböztetése a szénforrás és az energiaforrás alapján.
A fotoszintézis és a légzés alapfolyamatainak biokémiai felvázolása,
értelmezése.
Az oxigénhiányos lebontási út, az
erjedés lehetősége, kémiai terméke.
A légzés és az erjedés energiamérlegének összehasonlítása.
Az elektromos, az elektromágneses
tér és a sugárzások élővilágra gyakorolt hatásának megismerése.
Egyenletek, adattáblázatok, grafikonok, folyamatábrák és animációk
tanulmányozása.

gazdasági életben.
Környezeti nevelés és
életvitel:
A fenntarthatóság értékének és érdekének
elfogadása, tudatos és
cselekvő részvétel az
emberi környezet állapotának megőrzésében,
javításában.
Matematika:
Adattáblázatok, grafikonok kezelése, értelmezése.
Informatika:
Adatfeldolgozó szoftverek alkalmazása (pl.
excel).

Enzim, katalízis, szubsztrát, specifikusság, aktiválási energia;
autotróf, heterotróf, fototróf, kemotróf; fotoszintézis, fényszakasz, sötét szakasz, klorofill, fotorendszer; aerob energiafelszabadítás, légzés, elektronszállító lánc, anaerob, tejsavas
erjedés; dózis; elővigyázatosság elve.

Órakeret
16
A környezetünkben előforduló anyagok kémiai változatossága, csoportjai és
főbb tulajdonságai. Az élővilág sokféleségéről szerzett alapismeretek, az élőlények országainak elhatárolása, az evolúciós folyamatok alapszintű értelmezése.
A felépítés és működés elvén alapuló megfigyelések, elemzések.
Az egyed feletti biológiai szerveződési szintek értelmezése. Az élőlények között lévő kölcsönhatások, hálózatok, társulások, ökoszisztémák megismerése.
Az élő - élettelen kölcsönhatások és az élőlények egymásrautaltságának felismerése. A fajok közötti kölcsönhatások vizsgálata.
Élőlények és környezetük

1370

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek
Melyek az élővilág magasabb
(egyed feletti) szerveződési szintjei?
Milyen tényezők alakítják környezetünk állapotát, hogyan szerezhetünk információkat a környezeti minőséggel kapcsolatos
folyamatokról, mit tudunk tenni a
környezet védelméért?
Milyen jellegzetes állandó kapcsolatokat ismerünk az élőlények
között?
Hogyan befolyásolhatja az élettelen környezet egy terület élővilágát?
Milyen kapcsolatok, kölcsönhatások működnek az együtt élő
fajok között? Hogyan jellemezhető az élőlények komplex életfeltétel rendszere?
Egyed feletti szerveződési szintek
leírására szolgáló néhány módszer. A populáció és életközösség
(társulás) fogalma, jellemzői.
Az ökoszisztéma fogalma, felépítése és működése, fontosabb típusai. Az élőhely fogalma, szintjei
és jellemzői, veszélyek és a védelem lehetőségei. A biológiai (ökológiai) indikáció.
Populáción belüli és populációk
közti kölcsönhatások. Táplálkozási hálózatok.
Ciklikus folyamatok, egyirányú
változások. Véletlenszerű és kaotikus létszámingadozások.
Az időjárás, az éghajlat és a mikroklíma hatása az egyes élőlénycsoportokra.
A talaj képződésének módja, tulajdonságai, a növények, gombák,
mikrobák szerepe.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egy-

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A környezet fogalmának értelmezése az élet különböző szerveződési
szintjein (a sejt, a szervezet, az életközösség).
Az életközösségek vízszintes és
függőleges elrendeződésének okai.
Az anyag, energia és információ
szempontjainak alkalmazása az
életközösségekben zajló folyamatok
értelmezésében. Anyagi körfolyamatok és az energiaáramlás közötti
különbség felismerése. Példák az
életközösségekben zajló anyagkörforgásra. Táplálékpiramis szerkesztése.
Az élővilággal kapcsolat térbeli és
időbeli mintázatok leírása és magyarázata. Az élőlények egymásra gyakorolt hatásának vizsgálata megfigyelések és kísérletek alapján.
Az élőlények életközösségekben
betöltött szerepének elemzése az
anyag- és energiaáramlásban szempontjából.
Az időjárás elemeinek kapcsolata az
élő rendszerekkel, az ezeket jellemző adatok összefüggéseinek elemzése, példáinak megismerése, vizsgálata.
A talaj termőképességét befolyásoló
tényezők elemzése.
A felépítés és működés, az élettelen
környezet, valamint az emberi tevékenység közti összefüggések vizsgálata, a veszélyeztetettség és a védelem lehetőségeinek áttekintése.
Testfelépítés, működés és a környezethez való alkalmazkodás elemzése
az élővilág nagy csoportjaiban.

Környezeti nevelés és
életvitel:
A környezet elemeinek
vizsgálatát, jellemzőinek megismerését célzó
egyéni érdeklődés fejlesztése, tapasztalatokkal való összekapcsolása.
A személyes felelősség
belátása és érvényesítése a közvetlen környezet alakításában.
A fenntarthatóság értékének és érdekének
elfogadása, tudatos és
cselekvő részvétel az
emberi környezet állapotának megőrzésében,
javításában.

Populáció, társulás, biom, bioszféra; ökoszisztéma, élőhely,
ökológiai niche, táplálkozási hálózat, szimbiózis, parazitizmus,
predáció, kommenzalizmus, versengés; biológiai produkció,
biodiverzitás, eltartóképesség, biomassza,
Az állatok viselkedése
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ség

12
Öröklött és tanult magatartásformák, társas szükségletek, a kísérletezés módszerei és célja. Az éghajlati alkalmazkodás példái az állatvilágban (biomok)
Előzetes tudás
Jelentősebb állatcsoportok lényegi jellemzői.
Az állati magatartás megfigyeléséhez és elemzéséhez szükséges alapfogalmak,
szemléletmódok kialakítása. Viselkedésformák példáinak típusokba sorolása, a
Nevelési- fejlesz- cél, forma és eredet kérdéseinek megválaszolása. A viselkedés és a környezet
kapcsolatának megfogalmazásán keresztül az állati viselkedés alkalmazkodási
tési célok
folyamatként való értelmezése. Az emberi viselkedésre vonatkozó tanulságok
és következtetések levonása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mi az alapja és a funkciója az
Az állati viselkedésmódok motiváTestkultúra:
állatok viselkedésének?
cióinak, alkalmazkodási és
Mozgásformák.
Milyen formái, elemei lehetnek az optimalizációs jellegének felismeréállatok viselkedésének, mi lehet
se.
ezek szerepe az életmódban?
Az öröklött és tanult magatartásKommunikáció:
Miben térnek el a magatartás
formák megkülönböztetése.
A verbális és nonverbáöröklött, illetve tanult formái?
Az állati viselkedés megfigyelése, a lis kommunikáció.
Hogyan használják fel az élettelen tapasztalatok rögzítése, elemekre
környezet elemeit az élőlények a
bontás és összegzés.
tájékozódásban?
Különböző tanulási módszerek
Történelem:
Hogyan kommunikálnak az állagyűjtése, összehasonlítása különbö- a csoportos agresszió
tok?
ző szempontok alapján (pl. hatépéldái az emberiség
Milyen hasonlóságok és különbkonyság). A magatartás és az állatok történelmében, a tömeségek figyelhetők meg az állati
környezethez való alkalmazkodása
gek manipulálásának
viselkedés és az emberi magatarközötti összefüggés felismerése
eszközei.
tás között?
Szaporodási stratégiák, az állati viselkedés és a környezet összefüggéAz állati és az emberi tájékozódás seinek elemzése.
Mozgóképkultúra és
és tanulás típusai.
Az állati és emberi kommunikáció
médiaismeret:
Memória és a tanulás (rövid és
formáinak összevetése példákon
A reklámok hatása,
hosszú távú memória, felidézés).
keresztül, következtetések, megálla- szupernormális ingerek.
A magatartás elemekre, egységek- pítások.
re bontása, mozgásmintázat fogalma, példái.
Informatika:
Az állati magatartás funkciójának
Különböző formátumú
értelmezése, fontosabb területei és
produktumok készítése,
példái.
a megfelelő formátum
Az állati kommunikáció célja és
célszerű kiválasztása.
formái (pl. akusztikus, kémiai és
Önálló információszervizuális jelzések).
zés.
Feltétlen reflex fogalma, példái.
Öröklött mozgáskombináció jellemzői, feltételei. A tanult magaFöldrajz:
tartásformák jelentősége az alIdőjárási elemek, geokalmazkodásban,
szférák földrajza.
optimalizációban. Társításos,
operáns és belátásos tanulás. A
megerősítés szerepe.
Agresszió, önzetlenség, személyes
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tér, államalkotás jellegzetességei.
A szocialitás megjelenése, a kultúra magatartást befolyásoló hatása.
Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. Csoportnormák,
önismeret, énkép.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés.

Órakeret
14
Az időjárás és az éghajlat elemei, élettelen környezeti tényezők, tűrőképesség,
faj, a fizikai környezet jellemzői (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás). Az
Előzetes tudás
élőlények között lévő kölcsönhatások, hálózatok, társulások, ökoszisztémák.
Kölcsönhatások az élővilágban. Rendszerszemlélet.
Az ember természeti környezetének vizsgálata a tanult fizikai, kémiai és biológiai ismeretek alkalmazásával. Az ember által okozott környezeti hatások jelenNevelési- fejlesz- tőségének felmérésére való képesség fejlesztése, a környezetszennyezéssel
kapcsolatos érzékenyítés. A véleményformálás fejlesztése megfigyelések és
tési célok
vizsgálatok alapján. A környezetben történő események, helyzetek bemutatása,
azok reális értékelése és indoklása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen lehetőségei voltak az em- Az ember természeti folyamatokban Földrajz:
bernek beavatkozni a természeti
játszott szerepének kritikus vizsgáGeoszférák (kőzetek,
folyamatokba a történelem külön- lata.
víz levegő, talaj) földböző korszakaiban és manapság?
Az energia-átalakító folyamatok
rajza.
Hogyan, milyen technológiai fokörnyezeti hatásainak elemzése,
lyamatok révén avatkozott be az
alternatív energiaátalakítási módok
ember a környezetének átalakítáértékelése.
Történelem:
sába?
Az egyes energiahordozók előnyei- Az ipari forradalom és a
Milyen módszerekkel lehet vizsnek és hátrányainak mérlegelése,
tudományos-technikai
gálni környezetünk anyagait, ilegyszerűbb számítások végzése.
forradalom.
letve a környezetszennyezéshez
Az energiatakarékosság fontosságákapcsolódó anyagokat?
nak felismerése.
Milyen formái lehetnek a környe- A környezeti kár, az ipari katasztró- Környezeti nevelés és
zetszennyezésnek a káros anyagfák okainak elemzése.
életvitel:
kibocsátáson túl?
A megújuló energiahordozók, a he- A környezet elemeinek
Milyen lehetőségeink vannak arra, lyi termékek fontosságának felisme- vizsgálatát, jellemzőihogy megelőzzük az ipari kataszt- rése.
nek megismerését célzó
rófákat? Milyen lehetőségei vanTermészeti értékek és a környezeti
egyéni érdeklődés fejnak a döntéshozóknak, a civil
károk felismerése, a cselekvési lehe- lesztése, tapasztalatokszervezeteknek és az egyéneknek? tőségek felmérése, indoklása.
kal való összekapcsoláMi a szerepe a kármentésnek, mi- A levegő-, a víz- és a talajszennyesa.
ben segíthet?
zés forrásainak, a szennyező anyaA személyes felelősség
Miért és hogyan befolyásolják az
gok típusainak felismerése, a kárbelátása és érvényesítéemberi környezet minőségét a
mentés és a megelőzés ismereteinek se a közvetlen környemegújuló energiaforrások haszná- problémaalapú kutatása.
zet alakításában.
lata?
A mezőgazdasági és ipari termelés
A fenntarthatóság értéEmber a természetben
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Ember és természet kölcsönhatásai. Környezeti hatások, a környezetszennyezés formái. Környezetszennyező anyagok. Környezetszennyezéshez kötődő anyagvizsgálatok. Energiaátalakítások formái. Ipari katasztrófák csoportosítása. A magyar alumíniumiparhoz
kötődő környezetkárosítás és ipari
katasztrófa. Lokális környezeti
problémák.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

során jelentkező környezeti problémák megoldását célzó egyéni és
közösségi cselekvés lehetőségeinek
megértése és felvállalása.

kének és érdekének
elfogadása, tudatos és
cselekvő részvétel az
emberi környezet állapotának megőrzésében,
javításában.

Környezeti kár, ipari katasztrófa, környezetvédelem, természetvédelem, környezetszennyezés, természeti környezet,
energiaátalakítás, környezeti probléma, szennyező anyag, kármentés, energiatakarékosság, megújuló energiahordozók.

Órakeret
30
A projektorientált tevékenységek és a projekttevékenységek elméleti
és gyakorlati ismerete, használata. Élő és élettelen környezeti tényezők, élőléElőzetes tudás
nyek rendszertani kategóriái. A természeti erőforrások használatával, a helyi
gazdálkodással kapcsolatos alapismeretek.
Az ember és a környezete kapcsolatrendszerének megismerése tapasztalatszerzés útján. Az adott életközösség holisztikus megfigyelése. A növények és állatok főbb rendszertani csoportjainak gyakori és védett fajainak megismerése. A
környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése, értelmezése, a problémáNevelésiinak feltárása. A természeti környezetben végzett sportolás, testmozgás lehetőfejlesztési célok
ségeinek, örömének felfedeztetése, vidám együttlét, jó hangulat biztosítása.
Ökológiai ismeretek bővítése, elmélyítése. A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos attitűdök, magatartásmódok kialakítása. A természetben, természetes anyagokkal végzett művészi, alkotó tevékenység gyakorlása, átélése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Melyek a terület települési és ter- Az időbeli változások ciklikus és
Földrajz:
mészetföldrajzi sajátosságai?
lineáris folyamatainak megfigyeléHazánk tájainak földHogyan befolyásolják az élettelen se, okainak feltárása.
rajza; időjárási és éghajkörnyezeti tényezők az adott élet- Csoportos együttműködés képessélati elemek; talajföldközösséget?
ge.
rajz.
Mi a mikroklíma szerepe?
A kutatás alapú tanulás módszereiMely növénytársulások alkotják
nek gyakorlatban történő alkalmazáaz életközösséget?
sa.
Gazdasági ismeretek:
Mely indikátorfajok találhatók
A természetben való viselkedés sza- A gazdasági élet terülemeg az adott területen, mi az elő- bályainak pontos ismerete. A helyes tei, externáliák, zöld
fordulásuk oka?
természetjáró attitűd elsajátítása.
könyvelés.
Hogyan befolyásolták, befolyásol- A megfigyelések, mérések során
ják a „tájidegen“, behurcolt,
nyert adatok rendezése, a vizsgálati
invazív fajok az eredeti életközös- eredmények pontos megfogalmazá- Művészetismeret–
séget?
sa. A megfigyelt jelenségek és a
kommunikáció:
Mely állatfajok találhatók meg az mért értékek közti eltérések felisme- Információgyűjtés felErdei Iskola
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egyes társulásokban? Hogyan
alkalmazkodtak az állatok a környezeti viszonyokhoz?
Mely ízeltlábúak találhatók a területen? Hogyan befolyásolják a
környezeti tényezők az egyes rovarok életritmusát?
Melyek a rovargyűjtési módszerek? Mely szabályokat kell betartani?
Mely gerinctelen fajokat találhatunk a patakokban? Mire kell figyelni az élőlények vizsgálatánál?
Hogyan határozták meg a természeti adottságok az ember alkotta
környezet kialakulását?
Hogyan fejlődött a település?
Mely természeti erőforrásokat
használta illetve hasznosítja a település?
Mi jellemző a gazdasági életre, a
szolgáltatások színvonalára, a
közéletre, az építészetre, a népesség összetételére? Hogyan befolyásolja az erdőgazdálkodás, állattenyésztés és földművelés a biológiai sokféleséget?
A terület mely adottságai kiemelkedő jelentőségűek az idegenforgalom és az egészségmegőrzés
szempontjából?
A vizsgált terület és a lakóhely
természeti adottságainak összehasonlítása. A település telepítő tényezőinek megismerése. A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás módjai, fenntarthatósága.
Az időjárás elemeinek vizsgálata,
mérések a természetben. A környezeti tényezők változásainak,
hatásainak megismerése.
Fontosabb növénycsoportok (rendek) morfológiai jellemzői, a terepen megfigyelt jellemző fajai.
Növényhatározás alapjai. A rovarok testfelépítésének vizsgálata.
Fontosabb rovarrendek morfológiai jellemzői. Rovargyűjtés- és
meghatározás főbb szabályai,
gyakorlati alkalmazása.
Alacsonyabb rendű vízi szerveze-

rése.
Szerepjáték csoportokban: a hét
folyamán elsajátított ismeretek feldolgozása. Témák például: egy-egy
természetes élőhely bemutatása, a
település életének a bemutatása.
Korábbi tanulmányaik során elsajátított ismeretek az ízeltlábúakról. Az
állatok begyűjtésének szabályainak
ismerete.
Térképkészítés ismerete.
Interjúkészítés szabályainak ismerete.
Tapasztalati tudás a lakóhely környezeti tényezőiről, természeti
adottságairól.
A rendszer és környezet közti kapcsolat ismerete. Önálló vizsgálódások, megfigyelések rögzítésének
ismerete.
Az egyes fajok ismerete. Az indikátor fogalmának ismerete.
Ökológiai alapismeretek elsajátítása.
A lakókörnyezet közelében lévő
életközösségek állapotának megfigyelése, a védelemre való felhívás
és cselekvés megalapozása.
A megfigyelt természeti környezet
ábrázolása, rajzolás, festés, fotó- és
filmkészítés.
Természetben végezhető sportok,
egyéni és csoportos testmozgási
lehetőségek megismerése, gyakorlása (gyalogtúra, kerékpározás, evezés, geocaching, labdajátékok).
A terepmunka eredményeinek bemutatása, poszter, prezentáció,
filmkészítés.

1375

dolgozás, előadás.
Alkotás:
Festés és rajzolás természet után.
Testkultúra:
Szabadban, természeti
környezetben végezhető
sportok.
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tek vizsgálata.
Talajvizsgálat, mérések. Az egyes
társulások felépítésének, összetételének, kialakulási feltételeinek
részletes vizsgálata.

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Területen élő fajok ismerete, élő és élettelen tényezők főbb
jellemzői, településtípus, ízeltlábúak törzse, rovarok rendjei,
nyitvatermő, zárvatermő, egyszikű, kétszikű, védett növény,
felhőtípusok, légnyomás, vízvizsgálat, felszín alatti vizek,
vízminőség, nitrát- foszfáttartalom, kémhatás, egyed feletti
szerveződési szintek, ökoszisztéma, élőhely, biodiverzitás,
természetvédelem, fenntarthatóság.

Az anyagok elektromos állapotának megfigyelése, sztatikus elektromos jelenségek értelmezése. A mágnesség és az elektromosság megkülönböztetése, a
közöttük lévő valós fizikai összefüggések felismerése. Az elektromos árammal,
áramkörökkel kapcsolatos kísérletek, mérések elvégzése, magyarázása. Az
elektromos áram energetikai és információs célú használatának megkülönböztetése, jelentőségének felismerése. Az elektromosság mindennapi környezetben
való használatával kapcsolatos biztonsági szabályok elsajátítása. A szerves vegyületek felépítésének, biológiai szerepének és technológiai alkalmazhatóságának megismerése. Kémiai kísérletek önálló tervezése, kivitelezése, kutatásalapú
tanulás. Az anyag élő állapotával kapcsolatos ismeretek, felismerések. Az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatások vizsgálata terepen, ökoszisztéma
elemzése, modellezése. Természet- és környezetvédelmi témájú gyakorlati
munka készségei. Az emberi tevékenység környezeti hatásának reális megítélése, kritikai szemlélete. A fenntarthatóság fogalmának mélyülő értelmezése, a
mindennapi életre, saját életmódra való vonatkoztatása.

3.5.2.1.3 11. évfolyam
Tematikai egység

Órakeret
12
Sebesség, erő, gyorsulás, mozgási energia. A lényegkiemelés és az összefüggések felismerése legalább közepes szinten működik. Az önálló munkában és a
Előzetes tudás
szimbólumrendszer használatában gyakorlottak.
Az ismeretszerzés folyamatának és eredményének kritikus értékelése. A probNevelési- fejlesz- lémamegoldásra irányuló, hatékony információkeresés. A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása. Az absztrakt gondolkodás fejlesztése.
tési célok
A hang és a fény tulajdonságainak értelmezése modellek használatával.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan jön létre hullám? Mi a
A rezgések általános voltának, létre- Matematika:
rezgés és a hullám kapcsolata?
jöttének megértése, a csillapodás
A függvény megadása,
Hogyan szólal meg az akusztikus jelenségének felismerése konkrét
elemi tulajdonságai.
hangszer? Miért lehet a lézerrel
példákon.
Szögfüggvények kitermegmérni egy autó sebességét?
A rezgések gerjesztésének felismejesztése, trigonometriMiben hasonló és miben más a
rése néhány gyakorlati példán.
kus alapfüggvények
hang és a fény?
A hullámok mint térben terjedő rez- (sin, cos, tg).
gések értelmezése gyakorlati példáRezgések és hullámok
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A hangsebesség mérése, a hangsebesség függése a közegtől.
Doppler-hatás. Az emberi hangérzékelés fizikai alapjai.
A hangok keltésének eljárásai,
hangszerek. Húros hangszerek, a
húrok rezgései. Sípok fajtái.
A zajszennyezés. Ultrahang a
természetben és gyógyászatban.
Az elektromágneses spektrum
egyes tartományainak használata a
gyakorlatban: a részecske-hullám
kettős természete.
A hang fizikai jellemzői. A hang
terjedésének mechanizmusa.
Hangintenzitás, a decibel fogalma.
Felharmonikusok.
Az elektromágneses hullám fogalma, tartományai:
rádióhullámok, mikrohullámok,
infravörös hullámok, a látható
fény, az ultraibolya hullámok,
röntgensugárzás, gammasugárzás.
A fény sebessége légüres térben.
A fény sebessége különböző
anyagokban. A sugárzás energiája, kölcsönhatása az anyaggal.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

kon.
A hangmagasság és frekvencia öszszekapcsolása kísérleti tapasztalat
alapján.
Az elektromágneses spektrum egyes
elemeinek azonosítása a természetben, eszközeink működésében.
A hullám jellemzőinek kapcsolatára
vonatkozó egyszerű számítások.
Vizet tartalmazó kémcsövek hangmagasságának vizsgálata.
A fotonelmélet értelmezése, a frekvencia és a foton energiája kapcsolatának átlátása.
A színek értelmezése, a színkeverés
szabályainak megértése, megvalósulásának felismerése a gyakorlatban,
egyszerű kísérletek elvégzése.
Példák gyűjtése és elemzése az
elektromágneses sugárzás és az élő
szervezet kölcsönhatásairól.

Földrajz:
Földrengés.
Ének-zene:
Hangszerek.
Rajz, alkotás:
Színkeverés.

Harmonikus rezgőmozgás, csillapított rezgés, periódusidő,
frekvencia, amplitúdó, rezonancia, kényszerrezgés, hullám,
anyagi hullám, elektromágneses hullám, terjedési sebesség,
hullámhossz, transzverzális hullám, longitudinális hullám, állóhullám, Doppler-hatás

Órakeret
9
Anyagi hullám, elektromágneses hullám, frekvencia, terjedési sebesség, elektElőzetes tudás
romos áram, elektron, mágneses tér, Doppler-hatás, lencse, tükör, fénysebesség
Az elektronikus információ továbbítás alapjainak megismerése. A technológiák
előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak felismerése. TermészettuNevelési- fejleszdományi témájú ismeretterjesztő források önálló keresése, követése, értelmezétési célok
se, az ismeretszerzés eredményeinek bemutatása, mások eredményeinek értelmezése. Lokális és globális szintű gondolkodásmód összekapcsolása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen hatása van az egyénre és a Az elektromágneses hullámok és a
Matematika:
társadalomra az elektronikus inhang információátvitelben játszott
A logaritmus értelmezéformációknak? Hogyan lehet az
szerepének megismerése.
se. A definíciók és a
elektromos áramot információtoInformációs- és kommunikációs
logaritmus azonosságavábbításra használni? Mi az alapja rendszerek felépítésének megismeinak közvetlen alkalmaa vezeték nélküli információtorése, jelentőségük értékelése. A rázásával megoldható
Információs technológiák
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vábbításnak? Milyen telekommunikációs hálózatok vannak? Hogyan alakítható a hang elektronikus információvá? Hogyan alakítható vissza? Hogyan működik a
radar? Hol és hogyan használják?
Hogyan lehet a fényt, képet elektronikus információvá alakítani?
Mit nevezünk elektroszmognak?

diótávcső és az elektronmikroszkóp logaritmusos egyenlefelfedezése, tudománytörténeti sze- tek.
repének megismerése.
Az elektromágneses hullámok szerepének felismerése az információInformatika:
(hang, kép) átvitelben.
Adatátvitel, internet.
A mobiltelefon legfontosabb tartozékainak kezelése, funkciójuk megértése.
Földrajz:
A kábelen történő adatátvitel elvéLégkör.
Az anyagi és elektromágneses
nek megértése.
hullámok tulajdonságai. A mikro- Az endoszkópos operáció és néhány
fon és a hangszóró működési elve. diagnosztikai eljárás elvének, gyaMűvészetismeret–
A mikrohullám tulajdonságai. A
korlatának, szervezetre gyakorolt
kommunikáció:
megismert működési elv alkalma- hatásának megismerése.
Jelrendszerek.
zási lehetőségei. Az analóg fényA digitális technika leglényegesebb
képezés elve. A digitális képátvi- elveinek, a legelterjedtebb alkalmatelt alkalmazó eszközök osztályo- zások fizikai alapjainak áttekintése
zása. A legelterjedtebb adattárokonkrét gyakorlati példák alapján.
lók legfontosabb sajátságai, a leg- Információs technológia fejlődése
újabb kommunikációs lehetőségek időszalagon, információ átalakítási
és technikák. A digitális képrögzí- lehetőségek gyűjtése, információt
tés elvi lényege, ill. a CCD felépí- átalakító eszköz működési elvének
tése.
bemutatása.
A fényképezőgép jellemző paraTelekommunikációs hálózatok öszméterei: felbontás, optikai- és
szegyűjtése, bemutatása, egy teledigitális zoom.
kommunikációs hálózat elemzése.
A képernyők fejlődése és a képát- A hanghullám tulajdonságai, az
vitel kapcsolata.
elektromágneses hullámok egyes
Doppler hatás a közlekedésben és tartományainak tulajdonságai.
a csillagászatban.
A képátvitel fejlődése, a képi inforElektroszmog, mint környezeti
máció megjelenítésének tanulmáártalom.
nyozása.
Analóg jel, digitális jel, radar, elektroszmog, rezgőkör, integrált áramkör, drótnélküli távíró, hullámhossz, rövidhullám,
Kulcsfogalmak / fogalmak
ionoszféra, ultrarövid hullám, műsorszórás, digitális átvitel,
mikrohullám, antenna, adó, vevő.

Tematikai egység

Órakeret
9
Atom, atommag, elektron, proton, neutron, izotóp, radioaktivitás, az anyagElőzetes tudás
szerkezet részecske modellje.
A stabilitás fogalmának alkalmazása a magfizikában, az atomerőművek működésének, a szabályozás biztonsági tényezőinek megértése. A társadalmi és
Nevelési- fejleszegyéni felelősség tudatosítása, a technológiai alkalmazások előnye és kockázatési célok
ta. A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása a sugárzás
környezeti hatásaiban.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen radioaktív sugárzással
A stabilitás fogalmának alkalmazása Matematika:
Az atommag
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kapcsolatos jelenségek vannak
körülöttünk? Hogyan magyarázható az egyes anyagok által kibocsátott természetes radioaktív sugárzás?
Milyen felhasználási lehetőségei
vannak a radioaktív izotópoknak?
Hogyan mérhető a radioaktív sugárzás? Mekkora dózisnak, milyen veszélyei vannak?
Mekkora energia befektetéssel
lehet átalakítani egy atommagot?
Radioaktív izotópok a szervezetben. A radioaktivitás fajtái, a természetes radioaktivitás, a mesterséges radioaktivitás. A radioaktív
bomlások elemzése. Az atomenergia felhasználási lehetőségei,
technológiák. A társadalom és a
technológiai fejlesztések kapcsolata. A maghasadás szerepe az
atombombánál és az atomreaktornál.
Sugárzás értékek a hétköznapokból és a mesterséges radioaktivitásból. A Föld belső hője, radioaktív izotóppal működő energiaellátó rendszerek.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

a magfizikában, az atomerőművek
működésének, a szabályozás biztonsági tényezőinek megértése.
A tömeg-energia egyenértékűség
értelmezése. Az atommagátalakulásoknál felszabaduló energia nagyságának kiszámítása.
Néhány anyagvizsgálati módszer
megismerése, a módszer fizikai háttere.
A radioaktív nyomjelzés jelentőségének megismerése.
A radioaktív hulladékok elhelyezési
problémáinak felismerése, az ésszerű kockázatvállalás felmérése.
Az atom-, neutron-, hidrogénbomba
pusztító erejének, hosszú távú hatásainak felismerése.
A sugárzás mérhetősége, mértéke.
Adatelemzés, grafikon értelmezés,
összehasonlítás.
Az atommaghasadás, a radioaktív
bomlások során felszabadult és befektetett energia mértéke, hatásai.

A definíciók és a hatványozás azonosságainak
közvetlen alkalmazásával megoldható exponenciális egyenletek. A
logaritmusfüggvény
mint az exponenciális
függvény inverze.
Függvénynek és inverzének a grafikonja a
koordináta-rendszerben.
Földrajz:
A Föld hője, kormeghatározás.
Történelem:
A radiokarbon kormeghatározás.

Radioaktivitás, alfa-, béta-, gamma-bomlás, felezési idő, maghasadás, láncreakció, atomreaktor, atombomba, szabályozott
láncreakció, magfúzió, magerő, kötési energia

Órakeret
6
A Naprendszer szerkezetének ismerete. Űrkutatási programok ismerete.
Elemi részecskék ismerete. Doppler-hatás. A fény terjedése, a fény természete.
Előzetes tudás
Méretek, mértékegységek, magfúzió, a Nap sugárzása.
A világmindenség mint rendszer fejlődésének, a fejlődés, következményeinek,
időbeli történésének megértése. Az űrkutatás jelentőségének megismerése,
Nevelési- fejleszmegértetése. Az űrkutatás tudománytörténeti vonatkozásainak megismerése. A
tési célok
felépítés és energiatermelés kapcsolatának értelmezése a csillagokban mint
természeti rendszerekben.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Miből épül fel az Univerzum?
Az Univerzum tágulásának összeMűvészetismeret–
Milyen elméletek vannak a világ- kapcsolása a kezdet fogalmával. Az kommunikáció:
egyetem keletkezésére?
időfogalom.
Irodalmi, mitológiai,
Milyen bizonyítékokra támaszMitológiai példák a világegyetem és történelmi vonatkozákodnak ezek az elméletek?
a Föld keletkezésére, beszélgetés
sok.
Helyünk a Világegyetemben
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Milyen eszközökkel kutatják az
Univerzumot? Miért vizsgálják a
legapróbb részecskéket a Világegyetem folyamatainak, keletkezésének megértéséhez?
Hogyan változott az anyagról és
energiáról alkotott képünk a kutatás során?
Mely égitesteket nevezünk csillagnak?
Melyek a csillagkeletkezés legfontosabb folyamatai?
Az Univerzum fejlődése, az ősrobbanás-elmélete. Az Univerzum keletkezésének, jövőjének
néhány modellje.
Az Univerzum tágulására utaló
tapasztalatok, a galaxis-halmazok
távolodása. A Hubble űrtávcső
jelentősége.
A téridő néhány sajátsága.
Albert Einstein munkássága, világképe.
Az űrkutatás állomásai: az első
ember az űrben, a Hold megismerése, magyarok az világűrben.
A modern űrkutatás irányai, a
jövő tervei.
Emberi objektumok az űrben:
hordozórakéták, szállító eszközök
a Nemzetközi Űrállomás.
Az emberi élet lehetősége az űrben.
Az ember helyének és szerepének
értelmezése a világegyetemben.
A világűr megfigyelésének, kutatásának lehetőségei: távcsövek,
parabolaantennák, űrtávcső.
A fizikai tudományok hatásai az
űrkutatásban, a legfontosabb
technikai alkalmazások.
A csillagok jellemzői, gyakoriságuk, méretük, szerepük az elemek
kialakulásában. A Hertzsprung–
Russell diagram ismerete. A csillagok lehetséges fejlődési folyamatainak, fejlődésük sajátságainak ismerete.
A magfizika, a csillagok energiatermelése.
Néhány különleges égi objektum.

arról, hogy miért foglalkoztatja enynyire az embert az Univerzum keletkezése. A csillagok típusai, osztályozása. Érvelés és vita az Univerzumról kialakított képzetekkel kapcsolatban.
A tér és az idő szétválaszthatatlanságának megértése. A relativitáselmélet alapjai, Einstein munkássága.
Az űrkutatás legfontosabb állomásaira vonatkozó adatok gyűjtése, rendszerezése.
A magyar űrkutatás eredményeinek:
a magyarok által végzett kutatási
eredmények és az űrbe juttatott eszközöknek a megismerése.
Az űrbe jutás alapvető technikai
eszközeinek megértése.
A világűr megismerésének mint
hajtóerőnek szerepe az emberiség
történetében, és az emberi felelősség
átlátása, megértése.
Az űrkutatás jelenkori programjának, fő irányainak áttekintése.
A csillagok méretviszonyainak áttekintése. A csillagok energiatermelésének megértése.
A csillagokra vonatkozó általános
ismeretek alkalmazása a Napra.
A földi anyag és a csillagkeletkezési
folyamat közötti kapcsolat megismerése.
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Madách: Az ember tragédiája.
Földrajz:
A Naprendszer égitestei
Az égitestek mozgásai.
Földtörténet.
Matematika:
Valószínűség-számítás.

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

A galaxisok alakja, szerkezete,
galaxisunk, a Tejútrendszer.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Ősrobbanás, a tér tágulása, téridő, csillag, galaxis, Tejútrendszer, Hertzsprung–Russell diagram, Nap, sárga törpe, energia,
fekete lyuk, űrkutatás

Órakeret
12
Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, halmazállapotElőzetes tudás
változások, üvegházhatás, súrlódás.
A Naprendszer mint egységes rendszer megismerése, állapotának és keletkezéNevelési- fejlesz- sének összekapcsolása. A Naprendszer térbeli szerkezetének, az égitestmozgások sajátosságainak, valamint mindezek földi következményeinek megtési célok
ismerése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen Naprendszer keletkezési
Legújabb kutatási eredmények meg- Történelem:
elméletek vannak? Milyen össze- ismerése.
A napfogyatkozások
függés van a Naprendszer kialaA Föld, a Naprendszer és a Kozszerepe az emberi kulkulása és alapvető tulajdonságai
mosz fejlődéséről alkotott csillagátúrában, a Hold „képéközött?
szati elképzelések áttekintése.
nek” értelmezése a
Kik voltak azok a tudósok, akik
A Föld mozgásaihoz kötött időszámúltban.
vizsgálták a Naprendszer
mítás logikájának megértése.
égitestjeinek mozgását?
Egyszerű kísérletek elvégzése a
Milyen erők tartják a műholdakat perdületmegmaradásra.
Földrajz:
a pályán? Hogyan lehet használni A Földön uralkodó fizikai viszoA tananyag csillagászati
a műholdakat a katasztrófák meg- nyoknak és a Föld Naprendszeren
fejezetei, a Föld forgása
előzésben, elkerülésében?
belüli helyzetének összekapcsolása. és keringése, a Föld
Melyek a kőzetbolygók sajátossá- A bolygók fizikai viszonyainak és
forgásának következgai?
felszínük állapotának összekapcsoményei (nyugati szelek
Mi jellemző a külső, gázbolygók
lása.
öve), a Föld belső szerösszetételére?
A légkör hiányának és a légkör jekezete, földtörténeti
Hogyan csoportosíthatjuk a mete- lenlétének, valamint a bolygófelszín katasztrófák.
oritokat összetételük alapján?
jellegzetességeinek kapcsolatára
Melyek az üstökösök részei? Mi
vonatkozó felismerések.
jellemző a pályájuk alakjára?
Az égitest sajátságainak, felszíni
Mi jellemző a Nap szerkezetére?
viszonyainak összehasonlítása, az
Melyek a legfontosabb fizikai
eltérések okainak és azok követtulajdonságai?
kezményeinek értelmezése.
Honnan származik Napunk enerA bolygók sajátosságainak, a bolygiája?
gókutatás legfontosabb eredményeiMilyen zavarokat okoz a minden- nek ismerete, az információk megnapi életben a fokozott naptevéosztása előadások formájában.
kenység?
A Naprendszer óriásbolygóinak
Mennyiben segítették a holdkőze- felismerése képekről, jellegzetessétek vizsgálatai a Hold megismeré- geik alapján.
sét?
Meteorit becsapódások környezeti
hatásai.
A Naprendszer keletkezése, a
Híres üstökösök megismerése. Az
perdület-megmaradás érvényesü- üstökösök jellemzőinek ismerete.
Naprendszer
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lése.
A bolygók pályája, keringésük és
forgásuk sajátságai.
A Föld forgása, keringése, befolyása a Föld alakjára.
A Merkúr, a Vénusz és a Mars
jellegzetességei.
A kisbolygók övének elhelyezkedése, egyes objektumai.
Az óriásbolygók anyagi összetétele. Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz jellegzetességei. Gyűrűk és holdak az óriásbolygók körül.
A Vörös-folt a Jupiteren.
Meteorok, meteoritok.
Üstökösök és szerkezetük.
A Föld és a Hold kora.
A Hold jellemző adatai, a légkör
hiánya, a holdfelszín, a Hold formakincse.
A Hold fázisai, holdfogyatkozás.
Galilei, Kopernikusz és Kepler
munkássága.
A Földet fenyegető kozmikus
katasztrófa esélye, az esetleges
fenyegetettség felismerése, elhárítása.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

A Nap energiatermelésének, a jelenség magfizikai hátterének megértése.
Nap belső szerkezetének, felépítésének bemutatása.
A naptevékenység földi hatásai példák alapján.
A holdfázisok és a Hold égbolton
való helyzetének megfigyelése, az
összefüggés megismerése.
Annak megértése, hogy a Hold miért mutatja mindig ugyanazt az oldalát a Föld felé.
Holdfogyatkozás megfigyelése, a
holdfázis és holdfogyatkozás okainak megértése.

Pálya, keringés, forgás, csillag, bolygó, hold, üstökös, meteor,
meteorit, gázbolygók, kőzetbolygók, napszél

Órakeret
12
A földfelszín, a vízburok és a levegőburok szerkezete és felépítése. A kontinensvándorlás alapjai. Felszíni vizek. Időjárási jelenségek, szelek, csapadékfajElőzetes tudás
ták. A víz körforgása. A rendszerszemlélet alapjai.
Rendszerszemlélet kialakulása az anyag- és energiaáramlás, illetve a négy szféra közti kapcsolat elemzésének segítségével. Az emberi tevékenység és a földi
Nevelési- fejlesz- szférák kapcsolata fontosságának belátása. A globális természeti rendszerek és
a mindennapi tevékenység közti összefüggések felfedezése, a témával kapcsotési célok
latos érzékenység kialakítása. Az egyéni és közösségi cselekvés fontosságának
belátása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen módon szerveződik
A biogeokémiai rendszerekben elő- Földrajz:
gömbhéjakba a Föld belseje?
forduló, alapvető anyagátalakulások A Föld szerkezete és a
Milyen kapcsolat van a levegő-, a értelmezése.
lemeztektonikai elmévíz-, a kőzetburok, a bioszféra és
A lemeztektonika elméletét alátálet. A vízburok szerkea talaj között, milyen az egymásra masztó tények és az azt megalapozó zete, felszíni és felszín
gyakorolt hatásuk?
főbb fizikai folyamatok megértése.
alatti vizek. A levegőBolygónk a Föld
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Milyen szerepük volt a külső és a
belső erőknek az egyes szférák
alakulásában?
Az embernek a geoszférák folyamataiba való beavatkozása hogyan idézhet elő bizonyos környezeti katasztrófákat?
Melyek az emberi tevékenységek
során a légkörbe juttatott anyagok? Melyek a főbb hatásaik?
Melyek az üvegházhatás fokozódásának a következményei? Milyen lehetőségek vannak a következmények csökkentésére?
A geoszférák szerveződése. A
geoszférák kapcsolódásai egymással. A biogeokémiai ciklusok.
A geoszférák, mint élőhelyek. A
geoszférák és a bioszféra kapcsolata.
Az emberi tevékenység fő területei és ezek hatása a geoszférákra.
Az üvegházhatás és a globális
klímaváltozás.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

A Föld fizikai- geológiai jellemzői
és az életformák fennmaradása közötti összefüggések felismerése.
A földi életkörülmények egyedisége
mellett szóló érvek ismerete.
Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcsolása.
A globális felmelegedés objektív
tényeinek és a lehetséges okokkal
kapcsolatos feltevéseknek az elkülönítése.

burok szerkezete és
összetétele.
Történelem:
Az ember és környezet
kapcsolata a múltban,
az ipari forradalom hatására és a jelenkorban.
Globalizációs folyamatok a 20. században.

Gömbhéj, geoszféra, levegőburok, vízburok, kőzetburok, körforgás, kőzetek körforgása, biogeokémiai körfolyamatok,
üvegházhatás, globális felmelegedés.

Órakeret
12
A sejt fénymikroszkópos felépítése, fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi
sejt megkülönböztetése. Szövet fogalma, típusai.
Fizikai alapok: diffúzió, ozmózis jelensége; hő, hőmérséklet; elektromágneses
sugárzás spektruma, energiája; geometriai optika, a lencsék képalkotása; enerElőzetes tudás
gia fogalma, mértékegysége, formái és átalakíthatósága; potenciál, feszültség.
Kémiai alapok: fontosabb fémes és nem fémes elemek; ionok; szerves vegyületek sajátosságai, csoportjai; kémhatás, pH; oldódás, oldatok koncentrációja,
kémiai kötés, katalízis, katalizátor.
Az eukarióta sejt szerkezetének és működésének részletes vizsgálata, a korábban szerzett ismeretek bővítése az elektronmikroszkóppal látható szerkezetek
körében. Rendszer és környezet összefüggések alkalmazása a sejt felépítésének
Nevelési- fejlesz- és működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti összefüggések
megértése, a szerkezet és a kémiai felépítés összekapcsolása. Anyag, energia és
tési célok
információ fogalmainak alkalmazása a sejtben végbemenő folyamatok értelmezése során. Állandóság és változás értelmezése a sejtben zajló folyamatok vonatkozásában.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen sajátos fizikai-, kémiai
Az élő állapot fizikai- kémiai feltét- Matematika:
jellemzői vannak a sejteknek?
eleinek, határainak elemzése.
Hossz-, terület-, felszínSejtek és szövetek
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Milyen hatások gátolhatják, veszélyeztethetik a sejtek anyagcseréjét?
Mit jelent a szabályozott állandó
állapot a sejt esetében, milyen
zavarok állhatnak be, és hogyan
képes ezeket javítani a sejt, illetve
a szervezet?
Hogyan képesek a szervezet sejtjei összehangolni a működésüket?
Hogyan differenciálódnak a sejtek, milyen szövettípusok jönnek
létre?
Mi az őssejt, miért várhat rájuk
jelentős szerep a gyógyászatban?
Mi jellemzi a rákos sejteket? Milyen kockázatok, hatások vezetnek ehhez a megbetegedéshez?
A víz biológiai szempontból fontos jellemzői. A sejtek víztartalma. A sejtek kémiai összetétele, a
szabályozott állandó állapot jelentősége. A környezeti koncentráció
hatása. A sejthártya áteresztőképessége, transzportfolyamatok.
A sejt és a fizikai környezet közti
összefüggések, az alkalmazkodás
lehetőségei.
A sugárzások és az életlehetőségek közötti összefüggések.
A sejtmembrán jelforgalmi funkciója.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Előzetes tudás

Nevelési- fejlesztési célok

Kémiai fölépítés és biológiai funk, térfogatszámítás; mérció összefüggéseinek elemzése pél- tékegységek, átváltások;
dákon. A sejten belüli kémiai fonagyságrendek; halmalyamatok szabályozottságának belá- zok használata, osztátása.
lyokba sorolás, rendeA sejt felépítésének vizsgálata,
zés.
fénymikroszkópos megfigyelése,
alapvető életfolyamatainak megértése.
Informatika:
A szabályozott sejtműködés néhány Az információ fogalma,
funkciójának értelmezése a soksejtű egysége.
szervezeten belül. A sejtek közötti
anyag- és információforgalom jelentőségének belátása, példákon keresztül.
Fizikai-kémiai folyamatok biológiai
szerepének, az élő állapot fizikai
feltételeinek, határainak elemzése.
Kémiai fölépítés, fizikai struktúra és
biológiai funkció összekapcsolása a
sejtszintű folyamatok elemzése során.
A sejten belüli kémiai folyamatok
szabályozottságának belátása, általánosítása az élő állapotra.
A sejtek és a környezetük közötti
információáramlás formáinak és
jelentőségének értelmezése.
A javító fehérjék jelentősége, a
programozott sejthalál folyamata.
Az emberi szövetek típusai, jellemzőik és előfordulásuk.
Biogén elem, diffúzió, ozmózis, ionizáló sugárzás, oxigénvédelem, szabad gyök, ATP, aktív transzport, enzim, receptor,
jelmolekula, jeltovábbítási útvonal; hám-, kötő- és támasztó,
izom-, idegszövet.

Órakeret
8
A csont szöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi csontváz
fő elemei. A mozgás és az egészség közötti alapvető összefüggések. A mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása.
Fizikai alapok: sűrűség, szilárdság, rugalmasság; erő, munka, energia; egyszerű
gépek.
Kémiai alapok: kalcium és vegyületei, fehérjék. A víz; kolloid állapot.
A felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenése az emberi
mozgás szervrendszerében. Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az
izomösszehúzódás, az izommozgás és a mozgásképesség fejlődése esetében.
A rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos életmódra
való törekvés alakítása.
Testalkat, testkép, mozgás
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Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek
Milyen külsődleges, formai jellegek figyelhetők meg az emberi
testen?
Milyen feladatokat lát el a bőrünk? Melyek a bőr gyakoribb
megbetegedései, mit tehetünk
megelőzésük érdekében?
Milyen a csont összetétele, szöveti
és szervi felépítése? Hogyan kapcsolódnak egységes rendszerré a
csontjaink?
Miként alakítják ki az izmok testünk mozgásképességét?
Milyen összefüggés van az életmód, munka és a
mozgásszervrendszer állapota
között?
Hogyan előzhetők meg a mozgásszervi megbetegedések, sérülések? Milyen elsősegély alkalmazható sérülések esetén?
Hogyan növelhető a fizikai teljesítőképesség?

Fejlesztési követelmények

A szimmetria viszonyok felismerése, a fő testtájak megkülönböztetése.
A bőr funkcióinak beillesztése a
szervezet szintű működésbe. Felépítés és működés szempontú folyamatértelmezés.
Személyi higiénével, bőrápolással
és egészségmegőrzésével kapcsolatos életvitelei és gyakorlati készségek.
Az emberi fajra jellemző testi sokféleség okainak vizsgálata, példáinak
megismerése.
A csontok szerkezete, összetétele,
kapcsolódása és funkciója közötti
összefüggések felismerése.
Az izomösszehúzódás szöveti szintű
értelmezése. Az izomzat hierarchikus felépítésének felismerése. A
szöveti-, szervi- és szervezet szintű
és működések összefüggésbe hozása.
A testi képességek, adottságok és a
munkavégzés, munkaformák összeSzimmetria, testtájak és arányok.
függésének elemzése.
A test külső képe. A bőr felépítése A mozgásszegény életmód egészés funkciói. Bőrhibák típusai,
ségkárosító hatásainak tudatosítása,
okai. A bőr regenerációja, sebrendszeres testmozgás igényének
gyógyulás.
kialakítása.
A bőr higiénéje, ápolása. A bőral- A testsúllyal kapcsolatos problémák
lergia okai, tünetei. A napsugárzás okainak és lehetséges következméelőnyös és káros hatása, a bőrrák
nyeinek, a rendszeres testmozgás
megelőzése.
mentális és testi betegségek megA testi jellegek eltérései, átlagérelőzésében, ill. gyógyításában játtékek és szélsőségek. Az emberi
szott szerepének felismerése.
rasszok jellemző testi jellegei.
Az önvizsgálatok és rendszeres szűA csont szilárdsága és rugalmasrővizsgálatok fontosságának belátásága, a kémiai összetétel és a szö- sa.
veti-, szervi felépítés főbb jellem- Elsősegélynyújtás képessége a vizszői. A csontok formai típusai,
gált baleseti sérülések körében.
kapcsolódási formái.
Az edzettség, fittség állapotának
A gerincoszlop alakja, tartáshibák. biológiai leírása, vizsgálata és értéA hajlító és feszítő izmok műkökelése.
dése néhány példán.
A mozgásszegény életmód káros
következményei. Szűrővizsgálatok lehetősége, fontossága.
A bemelegítés, erősítés, nyújtás
biológia alapjai, fontossága. Sérülések típusai, alapvető
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Kapcsolódási pontok
Művészetismeret–
kommunikáció, Dráma:
Testbeszéd, arcjáték.
Rajz:
Emberábrázolás és változásai; szimmetriák,
arányok.
Mozgókép és médiaismeret:
Emberábrázolás a képzőművészetben, filmben
és irodalomban; a divat.
Testkultúra:
A helyes testtartás szerepe az énkép és testkép
kialakításában; mozgáskultúra; prevenció,
életvezetés, egészségfejlesztés; a fittség jellemzői.
Energiabefektetés tudatossága. Gerincvédelem.
Környezeti nevelés és
életvitel:
Generációs kapcsolatok
a családban. Család,
háztartás; egészséges
életmód; tárgyi kultúra,
termelés; közlekedés.
Testi veszélyek, kockázatok.
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elsősegélynyújtási ismeretek.
A munkaterhelés lehetséges hatása, az alkalmazkodás módja.
Étrend, táplálék kiegészítők, teljesítménynövelők - előnyök, hátrányok, veszélyek.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Bilaterális szimmetria, bőrflóra, pattanás, miteszer, anyajegy,
melanóma; rasszjelleg, normál testsúly, túlsúly, ízület, csontsűrűség, izom, ín, szalag, bemelegítés, nyújtás,
izomösszehúzódás, relaxáció.

Órakeret
15
Tápanyagok, a tápcsatorna szakaszai, emésztés és felszívódás. Élelmiszerminőség, a tudatos vásárlás szempontjai. Az egészséges táplálkozás étrendi összefüggései. Testsúly problémák okai és következményei.
Légutak, tüdő, légcsere és gázcsere. A sejtlégzés folyamata. A légzőrendszert
Előzetes tudás
veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek.
A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. Vércsoportok. Nyirok, nyirokkeringés. A keringési rendszer felépítése. Véráramlás, vérkörök. A szív üregei, szívbillentyűk, szívciklus.
Az anyagforgalmi szervrendszerek működésének összekapcsolása kémiai, sejtbiológiai, fizikai, és lélektani ismeretekkel. Az anyagforgalom beillesztése a
szervezet egészének önfenntartó működésébe. A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi szemlélet. Az emésztés és a felszívódás folyamatának értelmezése. A máj élettani szerepének megértése. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, értékrendek, gyakorlati készségek.
Nevelési- fejlesz- A légutak és a tüdő felépítése, a lég- illetve a gázcsere közötti összefüggés felismerése. A légzőrendszerre ható környezeti hatások ismerete, megbetegedétési célok
sekkel való összefüggésbe hozása. A levegőminőségi jellemzők és a védelemre
irányuló cselekvési lehetőségek ismerete, egészségmegőrzést szolgáló attitűdök.. Az anyagfelvevő, szállító és kiválasztó folyamatok egységes látásmódja.
A szív felépítése és működése. A szív és érrendszeri betegségek kockázatainak
felismerése, a megelőzést lehetővé tévő életmód elemek és attitűdök.
Elsősegélynyújtási képesség.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mi történik az elfogyasztott éteA tápcsatorna felépítése és a benne
Matematika: A
lekkel a szervezetünkben?
végbemenő folyamatok élettani cél- dattáblázatok használaMilyen minőségi és mennyiségi
jának, fő lépéseinek értelmezése. A ta, függvények értelmeszempontokat kell figyelembe
máj funkciójának elemzése.
zése.
venni a helyes táplálkozás érdeA fontosabb emésztőszervi és
kében? Melyek a táplálkozással
anyagcsere betegségekkel összefügösszefüggő gyakoribb megbetegő ismeretek bővítése, egészségKörnyezeti nevelés és
gedések, mit tehetünk a megelőmegőrzésre irányuló attitűdök.
életvitel:
zésük érdekében?
Életmódhoz igazodó étrendtervezés, Egészséges életmód,
Hogyan megy végbe a légcsere és ezzel kapcsolatos adatok, táblázatok egészséges ételek, élela gázcsere folyamata? Melyek a
kezelése.
miszerek; a biztonságos
gyakoribb légzőszervi megbeteVita a különböző táplálkozási szootthon, külső és belső
gedések, mit tehetünk a megelőkások, divatok (pl. vegetarianizmus) terek; allergén anyagok;
Az emberi szervezet anyagforgalma
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zés érdekében?
Miből áll, hogyan keletkezik, hogyan alvad meg a vér? Hogyan
működik a szívünk? Milyen értípusok vannak, mi ezek feladata?
Melyek a szív és érrendszeri megbetegedések kockázati tényezői,
gyakoribb típusai? Mit tehetünk a
megelőzésük érdekében?
Milyen elsősegélynyújtás alkalmazandó vérzések, szívműködési
zavarok vagy keringésleállás esetén?
Hogyan szabályozza a szervezet a
testfolyadékok összetételét, menynyiségét?
A tápcsatorna szakaszai. Az
emésztés fogalma, emésztőnedvek, a folyamat lépései. A tápanyagok felszívódása. A tápcsatorna mozgása. A máj elhelyezkedése, szerepe.
Testtömegindex, normál testsúly,
túlsúly és elhízás következményei
és emelkedő kockázatok. Élelmiszerek összetétele, minősége,
energiatartalma. Az alultápláltság
jelei, következményei.
A normál bélflóra jelentősége.
Élelmiszer allergia, felszívódási
és emésztési rendellenességek. Az
emésztőrendszer rosszindulatú
daganatos megbetegedéseinek
kockázati tényezői.
A felső- és alsó légutak felépítése.
Légcsere és gázcsere folyamatai.
Vitálkapacitás, légzési perctérfogat.
Levegőminőség jelentősége, jelentősebb légszennyező anyagok.
Kockázatok, kórképek, megelőzési és gyógyítási lehetőségek.
A vér oldott és sejtes elemei. A
véralvadás. A szív fölépítése, működésének szakaszai. A szívritmus, pulzusszám, pulzustérfogat
és perctérfogat összefüggése. Artéria, véna, kapilláris felépítése,
funkciója. Vérkörök. Vérnyomás.
A vese felépítése, működése. Érelmeszesedés, trombózis, infark-

előnyeiről és veszélyeiről.
A szájhigiéné, a rendszeres fogápolás helyes gyakorlata.
A légutak és a tüdő felépítése alapján a bennük végbemenő élettani
folyamatok értelmezése. A légcsere
biomechanikai szempontú leírása. A
gázcsere folyamatának és biológiai
szerepének magyarázata.
A fontosabb légzőszervi betegségek
kockázatainak, tüneteinek összehasonlítása, azonosítása.
Az egészséges környezettel, életvitellel kapcsolatos gyakorlati készségek.
Légszennyezési adatok értelmezése,
a dohányzás kockázatainak elemzése.
A külső és a belső környezet értelmezése, a szabályozottság élettani
jelentőségének felismerése. A vér
összetételelét, állapotát jellemző
fontosabb adatok elemzése.
A véralvadás folyamatának és biológiai jelentőségének megértése, a
trombózisos betegségekkel való
összefüggésbe hozása.
Az érrendszer és a szív felépítésének, a bennük végbemenő élettani
folyamatok értelmezése.
A vese felépítése, a benne végbemenő élettani folyamatok értelmezése.
A szív és érrendszeri betegségek
megelőzésének, idejében való felismerése jelentőségének belátása,
ezzel kapcsolatos attitűdök és gyakorlati készségek.
Alapfokú elsősegélynyújtási és újraélesztési készségek, helyzetfelismerés és beavatkozás képessége.
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család, háztartás; baleseti veszélyek, kockázatok.
Földrajz:
A Föld légköre; alapgázok és szennyezők.
Testkultúra:
Életvezetés, egészségfejlesztés.
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tus, szélütés. Az érrendszer állapota és az életmód közötti összefüggések.
Vérzés típusok és ellátásuk. A
szívinfarktus előjelei, teendők a
felismerés esetén. Az alapvető
újraélesztési protokoll (BLS).

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Tápanyag, élelmiszerminőség, étrend, energiatartalom, menynyiségi és minőségi éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna,
emésztőenzim, emésztés, felszívódás, higiénia, allergia. Légcsere, gázcsere, légutak, léghólyag, légzési perctérfogat,
vitálkapacitás, hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma.
Belső környezet, folyadéktér, szabályozott állapot, vér, nyirok,
vörösvérsejt, fehérvérsejt, véralvadás, trombózis, artéria, véna,
vérkör, kamra, pitvar, szívbillentyű, szívciklus, perctérfogat,
vérnyomás, homeosztázis, újraélesztés.

Órakeret
13
Vezérlés és szabályozás fogalma. Mirigy fogalma, típusai. A vérkeringés, érhálózat, vér összetétele. Hormon fogalma, a hormonális szabályozás elvi alapjai
(vércukorszint szabályozása). Az idegi szabályozás alapelve. Az idegszövet
felépítése, előfordulása és funkciói. Elemi idegi folyamatok, ingerület keletkezése és vezetése. Környéki és központi idegrendszer megkülönböztetése. RefElőzetes tudás
lex fogalma. Érzékek és érzékszervek, a szem és a fül felépítése. A gerincvelő
elhelyezkedése, szerkezete és funkciója. Az agy részei, kapcsolatai és főbb
funkciói. A stressz biológiai értelmezése. Az idegműködéseket befolyásoló,
tudatmódosító szerek veszélyei.
Vezérlés és szabályozás megkülönböztetése. A hormonális szabályozás megismerése, konkrét mechanizmusok értelmezése. A teljesítményfokozó hormonális
szerek veszélyeinek felismerése, használatuk elutasítása. Hormonális rendellenességre visszavezethető betegségek, gyakoribb kórképek megismerése. Az
idegi és hormonális szabályozás közötti kapcsolat felismerése. Az ingerületképzés és vezetés, az idegsejtek kapcsolódási módjának értelmezése. Reflexkör
Nevelésifejlesztési célok felépítése és működése. A környéki és központi idegrendszer megkülönböztetése, kapcsolatának értelmezése. Az agyi funkciók hierarchikus egymásra épülésének felismerése. Az idegrendszeri megbetegedések kockázati tényezőinek
felismerése, a gyakoribb betegség típusok megismerése, a megelőzést szolgáló
életmód tanácsok elfogadása. A mentálhigiéné értelmezése, lehetőségei. A tudatmódosító, függőséget okozó szerek elutasítása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan képes a szervezet szabáA homeosztázis fogalmának értelTestkultúra:
lyozni belső állapotát?
mezése, a szabályozottság jelentőPrevenció, egészségvéMelyek a legfontosabb hormonok, ségének felismerése.
delem, teljesítményfohol termelődnek, mi a hatásuk?
A hormonhatás megértése. A horkozó szerek veszélyei;
Mely betegségek vezethetők visz- monális és az idegi szabályozás idő- motoros képességek,
sza hormonális zavarra?
beli jellemzőinek és hatásterületeirelaxáció.
Hogyan működnek az idegsejtjenek összehasonlítása.
ink? Mi a gerincvelő szerepe az
A rendszerszerűség, összehangoltAz életműködések szabályozása
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idegi szabályozásban?
Hogyan képesek érzékszerveink a
környezeti ingerek felfogására?
Hogyan alkalmazkodik szervezetünk a testi és lelki terheléshez, mi
történik a pihenés, feltöltődés során?
Milyen részei vannak az agynak,
hogyan függ össze a felépítése és
a működése?
Melyek a gyakoribb idegrendszeri
zavarok, megbetegedések, mit
tehetünk megelőzésük érdekében?
Hogyan védekezik a szervezet a
fertőzések, idegen anyagok ellen?
Miért van szükség a védőoltásokra?
Vezérlés és szabályozás különbsége. A negatív visszacsatolás
működési elve.
Az idegi és a hormonális szabályozás lényegi jellemzői.
A hormonhatás jellemzői, hormon
és receptor összefüggése. A hormonális szabályozás hierarchikus
felépítése. Az agyalapi mirigy
hormonok és hatásaik. A vércukorszint szabályozása. A pajzsmirigy hormonjai, hatásuk. A kalciumszint szabályozása. A mellékvese hormoncsoportjai, fő hatásterületeik.
A szerzett cukorbetegség kockázati tényezői, felismerése, lehetséges következményei. Növekedési rendellenességek. Pajzsmirigy betegségek. Hormonok, hormonhatású szerek a környezetünkben, lehetséges veszélyek. A
hormonális dopping módszerei,
veszélyei.
Az idegsejt felépítése, elemi működése. Idesejtek kapcsolódása, a
kémiai szinapszis, serkentés és
gátlás. A szinapszisok működésére ható drogok, mérgek.
A gerincvelő felépítése, elhelyezkedése, kapcsolatai, funkciói.
Szomatikus és vegetatív gerincvelői reflexek.
A szem felépítése, a látás folya-

ság elemzése konkrét példán.
A belső elválasztású mirigyek fontosabb hormonjainak megismerése,
szabályozási területeinek és hatásainak azonosítása.
Hormonzavarokkal összefüggő kórképek vizsgálata, a kockázatok és
megelőzési lehetőségek felismerése.
A teljesítményfokozó és izomtömeg
növelő szerek használatának elutasítása.
Az inger fogalmának értelmezése.
Az ingerület keletkezés és továbbítás folyamatának megértése. A reflexes szabályozás elvének megértése, reflextípusok összehasonlítása.
Reflexkör felépítése és működése
közötti kapcsolat értelmezése.
Az érzékszervek felépítése és működése közötti összefüggés elemzése, megértése. Az érzékszervek
egészségmegőrzését szolgáló életvitel, az egészséges környezet igénylése, jogérvényesítés képessége.
Szomatikus és vegetatív szabályozás
megkülönböztetése, a vegetatív szabályozás területeinek, módjainak és
funkciójának értelmezése. Felépítés
és működés kapcsolatba hozása a
legfontosabb agyi területek esetében, a rendszerszerűség felismerése
és magyarázata.
A gyakoribb idegrendszeri zavarok,
rendellenességek és megbetegedések azonosításának képessége, a
megelőzés és gyógyítás lehetőségeinek összegyűjtése.
Az immunrendszer területeinek,
komponenseinek és működésének
összefüggésbe hozása.
Alapvető közegészségügyi és járványtani ismeretek alkalmazása a
mindennapi életvitelben. A védőoltások indokoltságának elfogadása,
hatékonyságuk biológiai magyarázata.
A testi és lelki egészség közötti öszszefüggés belátása, biológiai érvekkel való alátámasztása. A tartós
stressz kezelésével összefüggő,
egészségmegőrzést szolgáló életviteli és gyakorlati készségek.
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mata, jellemzői. A fül felépítése,
a hallás és egyensúlyozás folyamata. A kémiai érzékelés. Észlelés és érzékelés különbsége, az
agy szerepe az érzékelésben.
A halláskárosodás kockázatai.
Vegetatív szabályozás fogalma,
funkciója, szabályozási területei.
Idegrendszeri sérülések okai, gyakoribb esetei és következményei.
Fejlődési zavarok, rendellenességek, fogyatékosság.
A veleszületett immunitás fogalma, folyamata. Gyulladás. A szerzett, specifikus immunitás jellemzői. Védőoltások. Az allergia,
asztma, AIDS betegség immunológiai háttere.

Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Homeosztázis, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás,
hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, agyalapi
mirigy-, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, mellékvese hormonok,
idegsejt, inger, ingerküszöb, ingerület, szinapszis, reflexkör,
szomatikus és vegetatív idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus működés, érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy,
agytörzs, agykéreg; antigén, antitest.

A haladó mechanikai mozgásról alkotott tudás alkalmazása a periodikus mozgásjelenségekre. A rezgések és hullámjelenségek megfigyelése, értelmezése a
mindennapi környezetben. Az elektromágneses hullámok főbb jellemzőinek,
spektrum tartományainak megkülönböztetése, a rádióhullámok, a fény és más
sugárzások természeti, technológiai összefüggéseinek, alkalmazásának megismerése, vizsgálata. A részecskefizika alapvető modelljeinek elsajátítása, összefüggésbe hozása a Világegyetem keletkezésével és mai ismereteink szerinti
állapotával, változásával. A Föld elhelyezése a kozmikus környezetben. A Naprendszer objektumainak, működésének megismerése. Az emberi szervezet mélyebb megismerése, a sejt- és szövettani alapok beépítése a szervrendszerek
leírásába. Az egyes szervrendszerek felépítésének és működésének vizsgálata,
rendszerszintű értelmezése. Egészség és betegség megkülönböztetése, a kockázatok ismeretén alapuló egészségmegőrzési szemlélet, jövőkép és életmód.

3.5.2.1.4 12. évfolyam
Tematikai egység
Előzetes tudás

Nevelési-

Órakeret
20
A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma. A biológiai sokféleség példái
a távoli tájak és a Kárpát-medence élővilágával kapcsolatban. Az ivaros szaporodás lényege. Cukrok, foszforsav. A sejt szerkezete és kémiai fölépítése. A
fehérjék szerkezete, vércsoport-antigének. Enzimek, katalízis. Elektromágneses
és radioaktív sugárzások típusai.
A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának belátása.
Öröklődés
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A tudományos ismeretszerzés folyamatának és eredményének kritikus értékelése (pl. géntechnológia). A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az elképzelések, az egymást váltó, illetve az egymást kiegészítő elméletek
megszületéseként és háttérbe szorulásaként. Jelentős természettudósok módszereinek, eredményeinek megismerése (Mendel). A problémák tudatos azonosítása, feltevések megvizsgálása. Az élővilágban végbemenő információtárolás,
kifejeződés és módosulás folyamatainak, az öröklődés biokémiai hátterének
megértése. A sugárzások élővilágra gyakorolt hatásának megismerése. Az érveken alapuló vitakultúra fejlesztése, a felelős állásfoglalás iránti igény felkeltése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan tárolják az információkat A szerkezet és funkció kapcsolatáMűvészetismeret–
a sejtek? Hogyan alakul ennek
nak felismerése az örökítőanyag
kommunikáció:
alapján a sejt, a szervezet felépíté- információtároló és átadó szerepével Fejlődés, öregedés és
se és működése?
kapcsolatosan. A biológiai informá- halál témái az irodaHogyan függ össze a biológiai
ció önfenntartásban és fajfenntartás- lomban; példák az eminformáció megváltozása az evoban játszott szerepének, jelentőséberi élet értékére; tulúcióval, vagy éppen bizonyos
gének felismerése. A nukleinsavak
dományos-fantasztikus
betegségekkel?
örökítő szerepének bizonyítása.
témakörök.
Mi hangolja össze sejtjeink génKódonszótár használata. Génmutáműködését?
ció következményének levezetése.
Miért fejlődünk, öregszünk és
Mutagén hatások kerülésének, ill.
Matematika:
miért halunk meg?
mérséklésének módjaival összefüg- Valószínűség számítás.
Mi magyarázza az öröklött tulajgő attitűdök, gyakorlati készségek.
donságok megjelenését vagy eltűnését?
A sejtek differenciálódása, a többMi magyarázza tulajdonságok
sejtűek egyedfejlődése.
csoportjainak együttes öröklését? Példa a génműködés szabályozottMi a szerepe és haszna a szexuali- ságára. A szabályozott működés
tásnak a faj szempontjából?
zavara, daganatos betegségek. Az
Mi a célja, hogyan működik és
őssejtek lehetséges felhasználása.
hogyan ítélhető meg a géntechno- Tartós károsodás és regeneráció. Az
lógia?
öregedés lehetséges okai
A szaporodás és az öröklődés közötA nukleinsavak fölépítése, inforti kapcsolatnak, az öröklődés törvémációtároló képessége.
nyeinek és biokémiai hátterének
A DNS megkettőződése, informá- megértése.
cióáramlás a fehérjék szintézise
Az osztódások szerepének értelmesorán.
zése a testi és ivarsejtek létrejöttéA mutációk típusai, gyakoriságuk, ben és a genetikai sokféleség fennlehetséges hatásaik, mutagén tétartásában.
nyezők.
A megjelenés és az azt meghatározó
A sejtek differenciálódása, a több- biológiai rendszer megkülönböztesejtűek egyedfejlődése.
tése, a változékonyság/változatosság
A génműködés szabályozottsága, okainak elemzése.
működési zavara, daganatos beÖröklött jelleg megjelenésének
tegségek. Az őssejtek lehetséges
számszerű megadása.
felhasználása. Tartós károsodás és Minőségi és mennyiségi jellegek
regeneráció. Az öregedés lehetsé- példáinak gyűjtése, összehasonlítáges okai.
sa.
Gén és génváltozat fogalma.
Véletlenszerű és irányított genetikai
fejlesztési célok
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Mendel vizsgálati módszere,
eredményei. Allélkölcsönhatások.
Példa emberi tulajdonságok öröklődésére. Genetika betegség fogalma, példák egy génes típusokra.
A minőségi és mennyiségi tulajdonságok öröklődése. A beltenyésztés kockázata és lehetséges
előnyei.
Több gén által meghatározott jellegek. A genetikai hajlam fogalma, néhány példája. Kockázati
tényezők és gének kölcsönhatása.
A genetikai kapcsoltság és oka.
A számtartó és a számfelező osztódás, a sejtciklus.
Testi és ivari kromoszómák, a
nemhez kötött öröklés jellemzői.
A géntechnológia lényege, lehetőségei, kockázatai és néhány alkalmazása.
A genomika céljai.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

változások lehetséges következményeinek mérlegelése.
A genetikai meghatározottság és az
életmód általi befolyásolhatóság
felismerése, összefüggésbe hozása.
Az egészségért való személyes felelősség belátása, a genetikai tanácsadás értelmezése.
Daganatra utaló jelek fölismerése.
Az őssejt kutatások céljával, jelentőségével kapcsolatos tényszerű
tájékozottság.
A géntechnológia lehetőségeinek és
kockázatainak tényeken alapuló,
reális megítélése.

DNS, RNS, gén, allél, fenotípus, genotípus, domináns, receszszív, homo- és heterozigóta, hajlam, beltenyésztés, genetikai
sokféleség; kapcsoltság, kromoszóma, mitózis, meiózis, mutáció, differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika.

Órakeret
16
Biológiai sokféleség fogalma. Ivartalan és ivaros szaporodási formák az állatvilágban. Az emberi szaporodással, szexualitással kapcsolatos alapfogalmak, Az
Előzetes tudás
emberi életkorok fő jellemzői. Genetika: mitózis és meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok hatásmechanizmusa, visszacsatolások.
Az adott életkor sajátosságainak értelmezése. Az önismeret fejlesztése. Helyes
énkép kialakítása. A születés előtti és utáni teljes emberi életút szakaszainak
ismerete, értékeinek belátása. A nemi élettel kapcsolatos személyes felelősség
Nevelésifejlesztési célok felismerése, alapvető morális és egészségügyi szabályok betartása mellett szóló
érvek bemutatása. Érvelés a tudatos családtervezés, a várandós anya felelősségteljes életmódja mellett.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mi magyarázza az ivaros úton
Az ivartalan és az ivaros szaporodás Földrajz:
létrejött utódok sokféleségét?
előnyeinek és hátrányainak összeve- A kontinensek jellegzeMi a jelentősége a biológiai sokfé- tése.
tes élővilága.
leségnek?
A családtervezés lehetőségeivel
Mi okozza a férfi és nő biológiai- kapcsolatos tájékozottság megszerlag eltérő jellemzőit?
zése.
Történelem:
Hogyan mutatható ki a vizeletből Az orvosi beavatkozások megisme- A nemi különbségeket
a korai terhesség?
rése a meddőség kezelésére, etikai
kiemelő, ill. az azokat
Szaporodás, fejlődés, szexualitás
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Miért veszélyes a művi terhességmegszakítás?
Hogyan történik a magzat táplálása?
Melyek a nemek kialakulásának
zavarai?
Miért veszélyes a művi terhességmegszakítás?
Mit értünk szexuális viselkedés
alatt?
Miben különbözik az emberi szexualitás más fajokétól?
Ivaros és ivartalan szaporodásformák az élővilágban. Növények
ivartalan szaporítása. Klónozás.
Ivarsejtek, megtermékenyítési
módok a növény és állatvilágban.
A genetikai sokféleség jellemzése
és biológiai szerepe, az alkalmazkodás lehetősége.
Kromoszomális, elődleges és másodlagos nemi jellegek.
Az ember nemének meghatározása.
A férfi és női ivarsejtek, ivarszervek felépítése, működése és a
működés szabályozása. A menstruációs ciklus hormonális szabályozása.
A megtermékenyítés sejtbiológiai
alapjai. A meddőség okai.
Fogamzás és fogamzásgátlás, családtervezés. A magzati élet védelme. Kapcsolatok és felelősségvállalás.
A megtermékenyülés, a méhen
belüli élet fő jellemzői.
Születés. A születés utáni élet fő
szakaszainak biológiai jellemzői.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

problémák megismerése.
A biológiai sokféleségnek az élet
általános értelmezéséhez való kapcsolása.
Biológia ismeretekre alapozott, erkölcsi, etikai szempontú érvek gyűjtése a tudatos családtervezéssel kapcsolatban.
Nemi élettel kapcsolatos személyes
felelősség felismerése, alapvető
morális és egészségügyi szabályok
betartása mellett szóló érvek bemutatása. A születés előtti és utáni teljes emberi életút szakaszainak ismerete, értékeinek belátása.
A szexuális úton terjedő betegségek
és elkerülésük módjainak megismertetése.

elfedő szokások, öltözetek.
Művészetismeret–
kommunikáció:
Szerelem és szexualitás,
család és a születés, az
abortusz traumájának
irodalmi feldolgozása; a
gyermekkor és serdülés
mint irodalmi téma.

Ivartalan és ivaros szaporodás, klónozás, tüsző, sárgatest, tüszőserkentő és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatest serkentő és
sárgatest-hormon (progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény.

Az evolúció műhelyében

Órakeret
16
Földtörténeti időskála. Fontosabb földtörténeti események. Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.
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Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az egyéni
életben.
Az evolúció egyirányú folyamatként való értelmezése, a fajok megőrzésének
Nevelési- fejlesz- fontosságára való figyelem felhívása. Az élővilág evolúciójáról alkotott elképzelések értelmezése az egymást váltó, illetve az egymást kiegészítő elméletek
tési célok
megszületéseként és háttérbe szorulásaként.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen lehetett az ősleves összeAz evolúciós gondolkodás alkalma- Fizika:
tétele? Milyen szerepe lehetett az zása növény- és állatfajok földrajzi
Kozmológia.
agyagásványoknak? És a villáelterjedésével kapcsolatos következmoknak?
tetésekben.
Milyen kísérlettel lehet bizonyíta- Evolúciós magyarázat keresése bio- Történelem:
ni, hogy szervetlen anyagokból
lógiai és ezzel összefüggő fizikai,
Az őskor története. A
kialakulhatnak szerves anyagok?
földrajzi, történelmi tényekre.
szelekció szerepe a nöMi volt a jelentősége az önreprovény- és állatnemesítésdukáló makromolekulák kialakuRendszer-környezet kölcsönhatások ben.
lásának?
elemzése az evolúció szempontjáÁsatások, restaurálás,
Milyen problémák elé állították
ból. A földi légkörre vonatkozó ada- kormeghatározás.
Darwint a hasonlóság, a sokféletok értelmezése.
Népek és nyelvek roség és a fajok közötti átmenetek?
A környezettudatosság értelmezése
konságának kérdése.
Milyen konkrét példákon keresza Gaia-elmélet alapján.
Járványok történelemtül mutatható be a szelekció, az
Az evolúciós gondolat változásának formáló szerepe.
adaptáció és a rátermettség?
értelmezése.
A III. Birodalom és a
Hogyan torzította az evolúciós
Populációgenetikai folyamatok érfajelmélet.
elméletet a szociáldarwinizmus?
telmezése.
Milyen közvetett és közvetlen
A korreláció-elv alkalmazása.
bizonyítékai vannak az evolúciós A módszerek korlátainak, feltételei- Művészetismeret–
elméletnek?
nek elemzése.
kommunikáció, inforMilyen kritikák fogalmazhatók
Érvek és ellenérvek összevetése, az matika:
meg a darwini evolúciós elmélet- evolúció mechanizmusaira vonatko- Példák a technikai evotel kapcsolatosan?
zó információforrások kritikus fellúcióra, stílusok, divaHogyan magyarázhatóak az önzet- használása.
tok, szokások, rítusok,
len viselkedési formák
Az ember evolúciójával kapcsolatos nyelvek stb. átalakuláneodarwinista alapon?
hipotézisek összevetése.
saira.
Hogyan kapcsolható össze az
Az emberi kommunikáció kialaku„önző gén” elmélet és a darwini
lásának evolúciós szempontú megevolúció?
közelítésének értelmezése.
Hogyan magyarázhatóak az emberi viselkedési mintázatok darwini
alapokon? Melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek az élővilág fejlődésében?
Milyen szerepe volt a környezetnek és a környezeti katasztrófáknak az élővilág evolúciójában?
Milyen kulcsfontosságú események történtek az ember evolúciójában?
Az evolúció darwini leírása. A
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neodarwinista szemlélet lényege.
Torz elméletek az evolúcióval
kapcsolatosan – szociáldarwinizmus.
A populációgenetikai modell.
Szelekció típusok. A genetikai
változatosságot növelő és csökkentő tényezők.
A fosszíliák értelmezése: az egykori élőlények rekonstrukciója,
azaz a lelet kora. Az evolúció bizonyítékai. Biokémiai törzsfa.
Rezisztens kórokozók, gyomok
megjelenése és terjedése.
Fajok, csoportok kihalásának lehetséges okai.
Az ember evolúciójának főbb
mozgatói, tendenciái és eseményei.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Evolúció, Darwin, darwinizmus, neodarwinizmus,
szociáldarwinizmus, szelekció, rátermettség, relatív fitness,
koacervátum, mikrogömb, ősleves, Miller, fosszília, kihalás,
adaptáció, adaptív és nem adaptív evolúció, morfológiai, molekuláris, illetve biokémiai törzsfa.

Órakeret
16
Az ember testi és szellemi fejlődésének szakaszai, főbb jellemzői. Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, ivadékgondozás). A személyiség
Előzetes tudás
összetevői, értelmi képességek, érzelmi adottságok. Szerepek a családban, a
társadalomban. A viselkedési normák és szabályok szerepe.
Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek értelmezése kortárssegítők és szakemberek segítségével. Az önismeret, önelfogadás, társas együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség tudatosítása, a szülő, a család, a környezet szerepének bemutatása a függőségek megelőzésében. A kockázatos, veszélyes viselkedések, függőségek okainak, elkerülésének, élethelyzetek megoldási lehetőségeinek értelmezése. Az emberi agresszió és összetartozás jellemzőinek, okainak,
Nevelési- fejlesz- befolyásolása módjainak megismerése. Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek fölismerése, más kultúrák elfogadásának és tiszteletétési célok
nek erősítése. A fogyatékkal élő emberek állapotának megértése, a segítő magatartás erősítése. A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatának belátása. A tanulási képességekkel,
folyamatokkal kapcsolatos alapismeretek és gyakorlati készségek fejlesztése. A
motiváció, az érzelmi viszonyulás tanulással összefüggő jelentőségének felismerése, a pozitív attitűd erősítése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen hasonlóságok és milyen
Az ember egészségi állapotát jelMűvészetismeret–
különbségek figyelhetők meg a
lemző adattípusok megismerése,
kommunikáció:
főemlősök és az ember viselkedé- néhány lehetséges következtetés
Kommunikáció, metaMagatartás, viselkedés, lélek
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sei között?
Mennyiben magyarázható az emberi agresszió evolúciós múltunkkal?
Hogyan függhet össze a párkapcsolatok váltakozása evolúciós
múltunkkal?
Milyen hasonlóság és különbség
fedezhető fel az emberek és az
állatok viselkedése, kommunikációja között?
Milyen evolúciós (és társadalmi)
stratégiák vezethettek a tulajdonságaik kialakulásához?
Mennyiben szabálykövető, illetve
szabályszegő lény az ember?
Mikor, milyen esetekben gyógyíthatók a lelki betegségek kémiai
szerekkel, gyógyszerekkel?
Milyen szerek befolyásolják az
emberi agyműködést, illetve a
viselkedést?
Az ember természete, magatartása, fajspecifikus viselkedési jegyek, csoportélet.
Agresszió és együttműködés, szexualitás, család, szociális szerepek, szabálykövetés,
empátia.
Emberi kapcsolatok; befogadás,
kirekesztés; agresszió
Nevelés, tanítás, konstrukciós
készség, kommunikációs készség.
Agyi működés és érzelmek, beállítódások, ösztönök.
A lelki betegségek csoportjai,
tünetei.
Kedélybetegségek, depresszió.
Magatartási problémák és tanulási
nehézségek.
Mániák, fóbiák, pánikbetegség,
skizofrénia.
Szenvedélybetegségek, drog, alkohol, dohányzás.
Kulcsfogalmak / fogalmak

levonása.
Az ember magatartását meghatározó
öröklött és tanult elemek közötti
kölcsönhatások felismerése, elemzése.
A tanulás formáinak a személyiség
tartós megváltozásaként való értelmezése. A motiváció jelentőségének
felismerése. Az észlelés, az érzékelés és a figyelem kapcsolata, funkcióik megkülönböztetése. Ismerkedés az emberi agresszió és összetartozás jellemzőivel, okaival, befolyásolásának módjaival.
Az önismeret, önelfogadás, társas
együttérzés fejlesztése.
A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az
értelmi fejlődés kapcsolatának belátása.
A pályaválasztást elősegítő önismeret fejlesztése.
A kockázatos, veszélyes viselkedések, függőségek okainak, elkerülésének, élethelyzetek megoldási lehetőségeinek bemutatása.
Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek az értelmezése kortárssegítők és szakemberek segítségével.

kommunikáció; az emberi kapcsolatok, az
agresszió, segítőkészség, befogadás és kirekesztés irodalmi példái;
szerelem és csalódás
témái. Az érvelés módjai.
A média működési sajátosságai.
Történelem:
Az agresszor fogalmának történeti megközelítése; történeti perek,
előítéletek, propaganda
hadjáratok példái.

Humánetológia, szociobiológia, kötődés, empátia, agresszió,
csoportnorma, szabálykövetés, verbális/nem verbális kommunikáció, stressz, deviancia, lelki egészség, megküzdés, függőség.
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Tematikai egység

Fenntartható fejlődés

Órakeret
16
Ökológia: életközösségek, populációs kölcsönhatások, talajképződés.
Genetikai sokféleség. A természetföldrajzi környezet és az élővilág összefügElőzetes tudás
gései. Az éghajlati övek jellegzetes élővilága, életközösségei (biomok). Élőhelyek pusztulásának okai.
Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. Lokális és
globális szintű gondolkodásmód fejlesztése. Evolúciós magyarázat keresése
biológiai és ezzel összefüggő fizikai, földrajzi, történelmi tényekre. Az ember
szerepének kritikus vizsgálata. A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási
Nevelésifejlesztési célok katasztrófák okainak elemzése, elkerülésük lehetőségeinek bemutatása. Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe. Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság érdekében
a háztartásokban, munkahelyi és lakókörnyezeti közösségekben.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mit jelent számukra a fejlődés?
Lokális és globális szintű gondolko- Történelem:
Milyen lehetősége van egy emdásmód kialakítása.
Történeti ökológia; civibernek, egy kisközösségnek (pl.
Összetett technológiai, társadalmi és lizációs korszakváltások
osztály) és egy nagyobb léptékű
ökológiai rendszerek elemzése.
okai, az állat- és nöközösségnek (pl. emberi társaA geo-, bio- és technoszféra kapcso- vénynemestés történeldalmak) a fejlődésre?
latainak általánosítása. A fontosabb mi szerepe, helyszínei.
Milyen fejlődés az, amelyik nem
biogeokémiai körforgalmak elemzé- Környezeti katasztrófák
veszélyezteti a jövő generációk
se egy szabályozott rendszer részea történelemben és a
miénkhez hasonlatos igényeit?
ként.
jelenkorban.
Milyen okok húzódhatnak meg a
Egyes környezeti problémák hatása- Példák nemzetközi
globális éghajlatváltozás mögött? inak és okainak megértése.
egyezményekre.
Milyen jelenségek alakíthatták ki A globális éghajlatváltozások lehet- Globalizációs tendencia szegény és gazdag országok
séges okainak és következményeiák és függetlenségi töközött tátongó szakadékot? Minek elemzése.
rekvések hátterének
lyen megoldásokat nyújthatnak az Az emberfajták és kultúrák sajátos- elemzése.
alternatív gazdasági modellek?
ságainak és közös értékeinek fölisMilyen a bio-, vagy ökotermék?
merése.
Milyen különbségek fedezhetőek
A környezeti kár, az ipari és termé- Művészetismeret–
fel a hagyományos és az
szeti-időjárási katasztrófák okainak kommunikáció:
ökogazdálkodás között? Mitől
elemzése, elkerülésük lehetőségei.
Ember és természet
„organikus” az ökogazdálko-dás? Az ember természeti folyamatokban viszonyának megfoMiért fontos megőrizni a biológiai játszott szerepének kritikus vizsgágalmazásai.
sokféleséget?
lata. A fogyasztási szokásokkal kapMilyen példái vannak a kulturális csolatos ésszerű és felelős szemlélet
és társadalmi sokféleségnek?
erősítésével törekvés a tudatos álFöldrajz:
Milyen hasonlóságok és különblampolgárrá nevelésre.
Településföldrajz, légségek figyelhetők meg a városi és A fenntartható gazdálkodás biológi- kör földrajza; a gazdaa falusi életmódban?
ai feltételeinek megfogalmazása.
ság szektorai; a mezőHogyan valósítható meg a biolóAz ökológiai lábnyom csökkentése
gazdaság formái.
giai sokféleség és az életfeltételek lehetőségeinek megfogalmazása az
általános védelme?
iskolai, ill. lakókörnyezetben.
Milyen lehetőség van a környezeti Autonómia és együttműködés lehekárok csökkentésére? Milyen kap- tőségeinek elemzése.
csolatban vannak az életmóddal?
a saját ökológiai lábnyom megbeHogyan lehet a természeti javakat csülése. A csökkentés módozatainak
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szolgáltatásnak elképzelni? Hogyan lehetne beárazni az ökoszisztéma szolgáltatásokat?
Az emberi környezet, mint ökológiai rendszer.
Rendszerelméleti alapok. Pozitív
és negatív visszacsatolási formák,
körfolyamatok.
Ökológiai lábnyom.
A természeti környezet terhelése:
fajok kiirtása, az élőhelyek beszűkítése és részekre szabdalása,
szennyezőanyag-kibocsátás, fajok
behurcolása, megtelepítése, talajerózió.
A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. A természeti értékek védelmének lehetőségei.
A környezeti etika kérdései.
A természetes vagy
természetközeli életközösség/állapot értelmezése, helyi példák. Az emberi tevékenység hatásaira utaló változások. Az életközösség változásának követésére
alkalmas állapotjelzők, indikátorok, a megfigyelés és mérés lehetőségei
A falu és város, mint ökológiai
rendszer. Rendszeridegen és rendszerbe ágyazott gazdálkodási formák. Az organikus mezőgazdaság.
Humánökológus építkezés.
A közlekedés és a kereskedelem
városi hatalma.
A globalizáció kiteljesedése, új
problémák a városok és a vidék
kapcsolatában. A fenntartható
fejlődés, a város és vidék szimbiotikus kapcsolata.
Alternatív megoldások.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egy-

végiggondolása, környezettudatos
fogyasztói szemlélet fejlődése.
A környezet állapota és a gazdasági
érdekek lehetséges összefüggéseinek megértése.

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, indikátorszervezet, erózió, kibocsátás, határérték, környezeti
terhelés, degradáció, biogeokémiai ciklusok, globális éghajlatváltozás, ökofarm, bioélelmiszer, organikus mezőgazdaság.

Természet, tudomány, technika
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9
A tudományos kutatás és műszaki fejlesztés általános céljairól, az intézményrendszer szervezeti felépítéséről szerzett ismeretek. Az etikai kérdések felismeElőzetes tudás
rése, véleményalkotás, érvelés képessége. Több szempontú megközelítés, a
vitatható kérdések kezelésének képessége.
A természettudományos ismeretek és megismerési készségek alkalmazása a
tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés várható eredményei, a lehetséges társadalmi, gazdasági forgatókönyvek, jövőt formáló teendők kérdéseiben.
NevelésiA diákok pályaválasztási lehetőségeinek bővítése, önismeret fejlesztése, inforfejlesztési célok
mációgyűjtés a tudományos és műszaki pályákról, társadalmi fontosságukról.
Az élethosszig tartó tanulás lehetőségének, fontosságának felismerése, elfogadása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan kerülhetnek a tudomáA mérési adatokon, szimuláción
Földrajz:
nyos-technikai eredmények a szé- alapuló számítógépes modellkészíA globális kihívások
lesebb nyilvánosság elé?
tés tudományban betöltött szerepélokális és regionális
Mely kutatási területeken várható nek, társadalmi jelentőségének isforrásai; a világgazdaáttörés, jelentősebb eredmény a
merete, elfogadása. Konkrét példa
ság szerveződése és
közelebbi vagy távolabbi jövőelemzése, esettanulmány.
működése.
ben?
Etikai elemzés, önálló ítéletalkotás a
Milyen területeken és módszerek- tudományt érintő konkrét kérdésekkel dolgoznak a tudósok a jövő
ben.
Környezeti nevelés és
előrejelzésén?
A tudományos és technikai eredmé- életvitel, társadalomisMelyek a hazai tudomány jelentő- nyek jövőt formáló hatásának felis- meret fakultáció:
sebb műhelyei, milyen kutatások
merése, a tudományos és műszaki
Pályaorientáció és a
folynak ezekben?
életpályák nagyobb elismerése, a
munka világa; az egész
Hogyan befolyásolhatják az újabb pályaválasztási irányultság megfon- életen át tartó tanulás, a
tudományos eredmények, techno- tolása.
szaktudás, a műveltség
lógiai fejlesztések a társadalom
Érzékeny, felkészült látásmód a
fontosságának elfogafejlődését?
jövőben, a felnőtt életben várható
dása és érvényesítése.
Milyen etikai kérdések merülnek
tudományos-technikai fejlődéssel
fel az új tudományos-technikai
kapcsolatban.
eredmények, kutatások kapcsán?
Nyitottság és elfogadás, egyben a
Művészetismeret–
Milyen technológiai alkalmazájózan kritika képessége.
kommunikáció:
sok, új eszközök és eljárások
A tudomány és technika társadalmi
Tudós önéletrajzok,
megjelenése várható a közeli
ellenőrzése jelentőségének felisme- portrék, dokumentum
években, évtizedekben?
rése, az erre szolgáló konkrét eszkö- írások.
zök ismerete.
Tudományos kutatás célja, módA piaci elvek és a kutatásfejlesztés
szerei és szervezetei. A tudomány közötti kapcsolat pozitív és negatív
társadalmi ellenőrzése, felelőssépéldáinak értékelése
ge.
Tudományos és műszaki életpálya
lehetőségek, tanulmányi irányok.
Kutatás és fejlesztés szerepe, jelentősége a nemzetek versenyképességében.
A tudományos kutatások frontvonalai napjainkban.
Előrejelzések, a tudomány megség
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bízhatóságának kérdése.
A modern technológiák jövőbeli
alakulása, a modernitás fogalmának kiterjesztése.
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Tudományos kutatás, kutatás-fejlesztés, csúcstechnológia, bioetika, orvosetika, mesterséges intelligencia, megújuló energia,
környezettechnológia, biotechnológia, várostervezés.

A biológiai rendszereket meghatározó információs működés molekuláris szintű
mechanizmusainak megértése, ennek a magasabb szerveződési szintekkel való
kapcsolatba hozása. A biológiai információ átörökítésén, bővülésén és változásán alapuló, hosszú távú folyamatok megértése, az evolúció elmélet jelentőségének felismerése. Az emberi szexualitás biológiai alapokon nyugvó, de személyes és társas szempontokat is beépítő értelmezése. A párválasztás, párkapcsolat
és családi élet testi- és lelki hátterének átgondolása, felelős egyéni vélemény
kialakítása. Az emberi viselkedés, a humán magatartási komplex alapján való
elemzése, összehasonlító és humán etológiai szempontú magyarázása. A fenntartható fejlődés gondolatának mélyebb értelmezése, érvelő alátámasztása. A
természettudományi tanulmányok lezárása, összegzése, a fő gondolati ívek
mentén való keretbe foglalása.
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3.5.3

Környezeti nevelés és életvitel

A Környezeti nevelés és életvitel modul célja, hogy
• értelmezze, elemezze az ember szerepét, helyét a természetes és mesterséges környezetben, s
ezáltal optimális módon befolyásolja a diákok személyiségének kibontakozását,
• hozzájáruljon ahhoz, hogy a diákok felnőttként olyan állampolgárokká váljanak, akik a modern identitás összetevőjeként értelmezik és élik meg a környezeti problémákkal kapcsolatos
felelősségérzetet, s mindennapjaik során környezettudatos módon alakítják saját fogyasztói
szokásaikat,
A közös munka során a diákok megismerik az egészséges életmód biztosításának alapvető lehetőségeit, feltételeit; az életkorukból adódó biológiai és pszichológiai változások lényegét, az ebből
adódó lehetséges konfliktusokat, sőt, krízishelyzeteket. Ennek tudatában, egy érettebb önismeret
birtokában fogalmazhatják meg saját identitásukat, alakíthatják társas kapcsolataikat; képessé válva
arra, hogy harmonikusan integrálódjanak saját társadalmi környezetükbe.
A tantárgy arra is lehetőséget nyújt, hogy a diákok megismerjék a társadalmi-gazdasági modernizáció környezeti következményeit, szembesüljenek azzal, hogy a környezet károsodása jelentős
mértékben a fogyasztói és jóléti társadalom mindennapjaiból, életvezetési szokásaiból adódik, s
ehhez képest – maguk is fogyasztóként – legyenek képesek olyan alternatívákat megfogalmazni,
amelyeket már saját korosztályuk is érvényesíthetnek.
A tantárgy a fentieken túl módot ad új ismeretek befogadására (pl. nyersanyagok, energiaforrások, víz – kémiai anyagismeret), és a már tanult ismeretek összekapcsolására, új kontextusba helyezésére, rendszerszemlélet kialakítására.
A tantárgyat a tanulók a nyelvi előkészítő évben heti 1,5 órában tanulják.

3.5.3.1 Környezeti nevelés
3.5.3.1.1 Nyelvi előkészítő év
Tematikai egység

Órakeret
10
A kémiai jelrendszer elvi ismerete, néhány vegyjel és képlet használata, egyszerűbb kémiai egyenlet felírása a változások jelzésére. A folyamatok szerkezeElőzetes tudás
téről korábban szerzett ismeretek és szemléletmódok.
Az anyagok természeti környezetben való előfordulásának bemutatása, a kémiNevelési- fejleszai anyagismeret bővítése, valamint a nyersanyagok készleteivel való fenntarthatési célok
tó gazdálkodás szükségességének felismertetése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Az emberiség által felhasználható Ismerkedés az energiafajtákkal,
Földrajz:
anyagkészlet a Föld természeti
energiahordozókkal, a megújuló és
Természetföldrajz, kőrendszereiből származik. Mit,
nem megújuló energiaforrásokkal,
zet, ásvány, talaj, enermiért és milyen mértékben hasz- az energia átalakulásaival.
giahordozók, gazdaságnálunk fel, mennyire fenntartható Az energiafogalom megalapozása, a földrajz.
a jelenleg folytatott gazdálkodánem fosszilis energiaforrások jelensunk?
tőségének felismerése.
Energiatípusok (kémiai, nap-, elekt- Művészetismeret–
Jelenségek, gyakorlati alkalmazá- romos) egymásba alakítását jelentő
kommunikáció:
sok:
folyamatok megismerése.
Tudományos és hétközEnergiahordozók, üzemanyagok, Az energia-átalakító folyamatok
napi cikkek értelmezése,
Nyersanyagok, energiaforrások
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tápanyagok, szerkezeti anyagok
fontosságának értékelése konkrét
adatok alapján.
A fosszilis energiahordozók készleteinek keletkezése, a kiinduló
állapot, a biológiai, geológiai és
kémiai részfolyamatok.
A fontosabb elemek és természeti
előfordulási formáik.
Néhány, a nyersanyagok feldolgozására használható technológia
(pl. a levegő cseppfolyósítása,
frakcionált lepárlás, a tengervíz
sótalanítása, ércek dúsítási eljárásai, vasgyártás, alumíniumgyártás, újrahasznosítás). A modern
globális gazdaság anyaghasználatának mennyiségi változása, a
fajlagos felhasználás és a népesség növekedésének hatásai.
A körfolyamatra épülő anyaghasználat.
Az ásványok, kőzetek, talaj fontosabb kémiai összetevőinek ismerete. Energiahordozók. Biológiai eredetű anyagok. Energiatermelési eljárások. Víz-, szél-,
nap- és fosszilis energiahordozók, atomenergia.
A napenergia megjelenése a földi
energiahordozókban.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

környezeti hatásainak elemzése,
alternatív energiaátalakítási módok
megismerése.
Energiaforrások a háztartásban.
Megújuló és nem megújuló energiaforrások megkülönböztetése konkrét
példák alapján.
Növekvő érzékenység az anyagok
pazarlásával szemben, új szemléletmódok és gyakorlati, életviteli
változások az anyagtakarékosság
terén (pl. víztakarékosság, csomagolóanyagok kerülése, berendezések,
tárgyak hosszabb életidejű használata.)
Az alternatív technológiák, nyersanyagkímélő eljárások példáinak
ismerete, jelentőségük értékelése. A
növekvő (nem újrahasznosított)
anyaghasználat szükségszerű zsákutcájának felismerése.
Az anyaghasználat növekedése mögött álló tényezők rendszerezett
ismerete.
A körfolyamat természeti példáinak
ismerete.

szakszöveg.
Gazdasági ismeretek:
A gazdasági élet ágazatai; a termelés természeti
alapjai; externáliák.

Nyersanyag, energiahordozók, fosszilis energiahordozók, megújuló energiaforrások, atomenergia, újrahasznosítás,
A kék bolygó

Órakeret
12
Az elem, atom és vegyület fogalma. A kémiai egyenletek ismerete. A Föld felépítése, szerkezete. Egyszerűbb oldatok és ionvegyületek ismerete. HalmazállaElőzetes tudás
potok és halmazállapot-változások ismerete. Rendszerszemlélet készségszintű
alkalmazása.
A Földet egységes rendszerként szemlélő attitűd kialakítása. A vízburok és a
többi geoszféra egymásra ható folyamatainak megismerése és belátása. A vízNevelési- fejlesz- burok globális folyamatainak értelmezése. A lineáris és körfolyamatok rendszerszintű azonosítása, a geoszférákban zajló folyamatok alapján. Az emberi
tési célok
tevékenység mértékének globális és lokális szempontú értékelése. A fenntartható környezet iránti igény kialakítása, elmélyítése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismereFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
tek
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Miért különleges a Föld bolygó a
víz előfordulása szempontjából?
Miért van kiemelt jelentősége a
víznek és a vízburoknak az élet,
illetve az élőlények szempontjából?
Hogyan zajlik és mi a jelentősége a víz körforgásának?
Milyen szerepet játszik bolygónkon a víz, mint élőhely?
Hogyan alkalmazkodnak az élőlények vízi életmódhoz?
Mi jellemzi szervezetünk vízszükségletét?
Mire használjuk a mindennapi
életben és a gazdaságban a vizet?
Hogyan befolyásolja az emberi
tevékenység a vízburok környezeti állapotát?
Milyen okokra vezethető vissza a
vízi élőhelyek pusztulása?
Hogyan lehet fenntartható módon gazdálkodni a Föld édesvízkészleteivel?
Hogyan takarékoskodhatunk
magunk is a vízzel?
A víz geológiai és biológiai szerepe. A világtenger, a felszíni és
a felszínalatti vizek jelentősége.
A körfolyamatok jelentősége a
vízburokban és kapcsolódása
más geoszférákhoz.
A vízhez való alkalmazkodás
példái, módjai (testsűrűség,
mozgás, oxigénfelvétel).
A talaj szerepe és kapcsolata a
vízzel.
A környezeti állapot és az ember
egészsége közötti összefüggés.
A vízszennyezés jellemző esetei
és következményei. Példák a
vízpazarlásra a modern társadalmakban. A vízi élőhelyek
pusztulásának okai, következményei, a fenntartás lehetőségei
(aktív természetvédelem).
A fenntarthatóság fogalma, az
egyéni és közösségi cselekvés
lehetőségei a fenntarthatóság
érdekében a földi vízburok esetében.

A halmazállapot-változásokról és a
kémiai reakciókról tanultak időjárási-geológiai jelenségekkel való kapcsolatának értelmezése.
A geo-, bio- és technoszféra kölcsönhatásainak megismerése konkrét példákon keresztül.
A vízkörforgás fizikai hátterének
megismerése, környezeti rendszerekben játszott szerepének értékelése. A „nagy óceáni szállítószalag”
fontosságának belátás, értelmezése.
A vízi életmód jellegzetes formáinak megismerése.
Az időjárás elemeinek kapcsolata az
élő rendszerekkel.
A víz- és a talajszennyezés forrásainak, a szennyező anyagok típusainak és konkrét példáinak megismerése, vizsgálata.
A talaj termőképességét befolyásoló
tényezők elemzése.
A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák okainak
elemzése, elkerülésük lehetőségei.
Az ember természeti folyamatokban
játszott szerepének kritikus vizsgálata.
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Természettudomány:
A Föld szerkezete és felépítése.
Földrajz:
A kőzetburok, a vízburok
és a levegőburok földrajza, talajtan.
Matematika:
Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból.
Statisztikai adatok és
ábrázolásuk.
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Geoszféra, légkör, levegőburok, vízburok, talaj, pedoszféra,
termohalin cirkuláció, „nagy óceáni szállítószalag”, körforgás,
biogeokémiai ciklus, technoszféra, környezetvédelem, vízszenynyezés, vízpazarlás, talajszennyezés, élőhely, környezeti állapot,
fenntarthatóság, fenntartható fejlődés.

Tájak és életközösségek

Órakeret
14

A környezeti tényezők hatása az élőlényekre.
Az éghajlat elemei és módosító hatásai, éghajlati övezetek, táplálkozási lánc.
Előzetes tudás
A talaj (humusz), a környezeti tényezők hatása az élőlényekre.
A víz körforgása a természetben.
A rendszerszemlélet fejlesztése az élővilág és a környezet kapcsolatának, az
életközösségek szerkezetének, időbeni változásának elemzése során.
Az életközösségek belső kapcsolatainak megértése a fajok közötti kölcsönhatások típusain keresztül.
Nevelési- fejleszAz életközösségek veszélyeztetettségének felismerése, a lokális környezettési célok
szennyezés globális következményeinek feltárása.
Az élővilág sokféleségének mint értéknek felismerése.
A Föld globális problémáinak összegzése, a fenntarthatóságot támogató életvitel, illetve az egyéni és közösségi cselekvés megalapozása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mit nevezünk életközösségnek?
Életközösségek megismerése körMűvészetismeret–
Melyek a legfontosabb jellemzői nyezetünkben.
kommunikáció:
egy-egy életközösségnek?
Példák az ember környezethez való A szöveg egységei köalkalmazkodására.
zötti tartalmi megfelelés
Melyek a legtipikusabb, a
Példák a növények környezethez
felismerése;
nagyobb éghajlati övezetek által
való alkalmazkodására (szárazságtű- Kulturált könyvtárhaszmeghatározott életközösségek?
rő, fénykedvelő, árnyéktűrő).
nálat.
Hogyan alkalmazkodnak az élőlények környezetükhöz? Példák
A biomok területi elhelyezkedéséaz élőlényeknek a hőmérsékletnek, főbb növény- és állattani jelMatematika:
hez, fényhez, csapadékhoz való
lemzőinek megismerése, kialakulá- Halmazok eszközjellegű
alkalmazkodásra.
suk okainak megértése.
használata.
Az életközösségek belső kapcso- Az élővilággal kapcsolatos térbeli és Fogalmak egymáshoz
latai, a fajok közötti kölcsönhaidőbeli mintázatok magyarázata az
való viszonya - alá- és
tások konkrét típusai.
egyes éghajlati övezetek
fölérendeltségi viszony;
Az életközösségek vízszintes és
biomjaiban.
mellérendeltség.
függőleges rendeződése mint a
környezeti feltételek optimális
A hőmérséklet, a csapadék mennyikihasználásának eredménye.
ségéhez, illetve eloszlásához való
Földrajz:
alkalmazkodási stratégiák (testfelIdőjárási jelenségek,
Mit nevezünk az élőlények körépítés, életmód, élőhely és viselkeéghajlati övezetesség.
nyezetének?
dés) megismerése néhány jellegzeMilyen kapcsolati rendszerek
tes növény és állat példáján kereszalakulnak ki az élőlények és kör- tül.
Informatika:
nyezetük között?
Internethasználat, digitáMelyek azok a látható jelei anTáplálkozási lánc összeállítása egy- lis alkalmazások hasznának, hogy egy élőlény és környe- egy éghajlati övezet biomjainak
lata.
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zete között harmonikus a kapcsolat?
Hogyan befolyásolhatja az
élettelen környezet a terület
élővilágát?
A környezeti tényezők (fény,
hőmérséklet, levegő, víz, talaj)
hatása a növényzet kialakulására.
Milyen kapcsolatok ismertek a
fajok között?
Fajok közötti jellegzetes kölcsönhatások feltérképezése
(együttélés, versengés, élősködés,
táplálkozási kapcsolat) a különböző éghajlati övezetek életközösségeiben.

jellegzetes élőlényeiből.
Az élőhelyhez, a környezethez való
alkalmazkodás formáinak elemzése.

Mely élőlények és milyen kapcsolatok jellemzik, egy a lakóhely közelében lévő
természetközeli életközösséget
(pl. erdő rét, vízpart)?
Milyen fajokkal élünk együtt?
Milyen – az együttélésből következő – kapcsolat alakulhat ki
ember és más faj között?

Az életközösségek, a bioszféra stabil állapotait megzavaró hatások és
a lehetséges következmények azonosítása.
Lehetséges projektmunka: helyi
környezeti probléma felismerése, a
védelemre vonatkozó javaslat kidolgozása.

Hogyan befolyásolja a környezet
megváltozása az élőlények életfeltételeit?
A környezetszennyezés jellemző
esetei és következményei (levegő, víz, talajszennyezés).
Invazív és allergén növények
(parlagfű).
Milyen következményekkel jár az
erdők kiirtása?
Az élőhelyek pusztulásának az
okai és következményei.
Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás
Nevelési- fejlesz-

Aktuális környezetszennyezési
probléma vizsgálata.
Az invazív növények és állatok betelepítésének következményei.
Gyógy-és allergén növények jelentősége, felhasználásuk, illetve az
ellenük való védekezés formái és
jelentősége.
A kedvezőtlen környezet és a túlélési stratégiákban megnyilvánuló alkalmazkodás
felismerése.

Az állatok viselkedésének jellemzése konkrét példákon, az életközösségben betöltött szerepük alapján.

A fajok közötti kölcsönhatások típusai, együttélés, versengés,
élősködés, táplálkozási kapcsolat, fenntartható fejlődés, környezeti tényező, tűrőképesség, életfeltétel, környezethez való
alkalmazkodás.

Városi Iskola
Órakeret
Települési Ökológiai Projekt
18
A projektmunka céljának, szakaszainak elvi ismerete, a begyakorlottság alacsonyabb szintje. Alapfokú rendszerszemlélet. Tapasztalati tudás a települési
viszonyokról, helyismeret adott fokon.
A program célja a lakókörnyezet megismerése ökológiai szempontból, a termé1405
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szeti és épített környezet kapcsolatának felismerése és elmélyítése, a környezettudatos attitűd megteremtése, elmélyítése. Sajátos módon támogatja a helyi
közösségek kohézióját, erősíti a helyi közösségek megtartó erejét, felkészít az
önkéntességre.
Az eddig megszerzett tudás összegzése, alkalmazása a lakóhely, a település
mint természeti, technikai és társadalmi rendszer kutatásában.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Az ember milyen kapcsolatban
Növekvő gyakorlottság a projekt
Informatika:
van a lakóhelyével? Hogyan fialapú tanulásban. A probléma alapú, Prezentációkészítés,
gyel a természeti környezetére?
illetve kutatás alapú tanulás módinformációkeresés.
Milyen szempontok alapján isszereinek projektben való alkalmamerhető meg a természeti és épí- zási képessége.
tett környezet kapcsolata?
A rendszerszemlélet alkalmazása a
Történelem:
Hogyan alakult ki, fejlődött a
problémák felismerésében, részekre Városok kialakulása,
település, milyen kilátásokkal,
bontásában, megoldásában.
ókori, középkori városesélyekkel rendelkezik a jövőt
A lakóhely, a település ismeretének ok, az ipari forradalom
illetően?
strukturáltabb, mélyebb szintje.
hatása.
Mi jellemzi a vizsgált település
technikai rendszereit, az épített
A háztartásoktól a település szintjékörnyezetet, az infrastruktúra
re emelt anyag-, energia- és inforMűvészetismeret–
elemeit?
mációforgalmi elképzelések készíté- kommunikáció:
Milyen övezetek, jellegzetes lase.
A riport, a dokumentum
kókörnyezetek, illetve gazdasági
műfaja.
övezetek vannak a településen?
A településfejlődés általános vizsgáMilyenek a lakóépületek, mi jel- lati szempontjainak összegyűjtése,
lemzi általában a lakóházat és
alkalmazása a terepmunkában. Takörnyezeti kapcsolatait?
nulmány, riport összeállítása, foMilyen civil szervezetek, lakosgalmazás készítése a település jövősági összefogások jellemzőek a
jéről.
települési környezet és életminő- Az előzetesen szerkesztett települési
ség javítása érdekében?
rendszervázlat bővítése a kutatási
eredmények alapján.
Projektbeszámoló, kiállítás és egyéb
termékek célszerű és hatékony előállítási, bemutatási képessége.
Kulcsfogalmak / fogalmak
tési célok

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

A fontosabb technológiai folyamatok ismerete; a technológiák előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete; az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete; természettudományos és műszaki műveltség alkalmazása a problémamegoldásban; szándék és képesség a fenntartható
fejlődés érdekében lokálisan és globális vonatkozásban való cselekvésre; különböző nézőpontok figyelembe vétele és megértése; a társadalmi-gazdasági
fejlődés, a kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődés; a közügyekben
való hatékony együttműködés; a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák
megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; a fenntartható fejlődés támogatása;
a gazdaság működésének átfogóbb megértése; tervezési képesség; szervezési
képesség; irányítási képesség; elemzési képesség; kommunikációs képesség; a
tapasztalatok értékelése; helyzetnek megfelelő, meggyőző érvelés; kritikus és
1406
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építő jellegű párbeszédre való törekvés; az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése;
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3.5.3.2 Életvitel
3.5.3.2.1 Nyelvi előkészítő év
Tematikai egység

Szaporodás, szexualitás

Órakeret
9
Biológiai sokféleség fogalma. Ivartalan és ivaros szaporodási formák az állatvilágban. Az emberi szaporodással, szexualitással kapcsolatos alapfogalmak,
Előzetes tudás
szervrendszerek és működések. Az emberi életkorok fő jellemzői, a testi és
lelki fejlődés lényegi lépései.
Az adott életkor jellemzőinek értelmezése. A pályaválasztást elősegítő önismeret fejlesztése. A születés előtti és utáni teljes emberi életút szakaszainak ismeNevelési- fejlesz- rete, értékeinek belátása. A nemi élettel kapcsolatos személyes felelősség felismerése, alapvető morális és egészségügyi szabályok betartása mellett szóló
tési célok
érvek bemutatása. Érvelés a tudatos családtervezés, a várandós anya felelősségteljes életmódja mellett.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mi lehet a szerepe az ivari kétAz ivartalan és az ivaros szaporodás Történelem:
alakúságnak a növények és az
előnyeinek és hátrányainak összeve- A nemi különbségeket
állatok világában?
tése.
kiemelő, illetve az azoMilyen különbségek fedezhetőek Az ivarsejtek összehasonlítása.
kat elfedő szokások,
fel a férfiak és a nők külső és
A ciklikus működések megértése.
öltözetek.
belső anatómiájában?
Melyek az elsődleges és melyek a A családtervezés lehetőségeivel
másodlagos nemi jellegek?
kapcsolatos tájékozottság megszerMilyen előnyei vannak a (kétszü- zése.
lős) ivari kétalakúságnak?
Milyen az anatómiája a külső és
A biológiai sokféleségnek az élet
belső nemi szerveknek?
általános értelmezéséhez való kapMilyen szerepe volt a szexualicsolása.
tásnak a múltban? És a jelenben?
Melyek a szexualitás pszichikai
Biológia ismeretekre alapozott, ertényezői?
kölcsi, etikai szempontú érvek gyűjMilyen különbségeket találunk a tése a tudatos családtervezéssel kapférfiak és a nők között?
csolatban.
Hogyan lehet családot tervezni?
Mire érdemes odafigyelni a csaA nemi élettel kapcsolatos személádtervezés során?
lyes felelősség felismerése, alapvető
Milyen megoldások és lehetősémorális és egészségügyi szabályok
gek vannak akkor, ha a nem kíbetartása mellett szóló érvek bemuvánt terhesség bekövetkezik?
tatása.
A hím ivarszervek, a here, hímÉrvelés a tudatos családtervezés, a
ivarsejtek és ondó, illetve a női
várandós anya felelősségteljes életivarszervek, a petefészek, a
módja mellett.
petesejt szerepe a megtermékenyítésben.
Nemi jellegek, nemi hormonok és
menstruációs ciklus.
A szexuális aktus biológiája, sze1408
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xológiája.
Lelki tényezők, szerelem és szexualitás.
A szexualitással kapcsolatos
alapvető egészségügyi szabályok.
A nemi működés zavarai.
Fogamzásgátlás.
Az ember egyedfejlődése.
Megtermékenyítés, terhesség
kialakulása.
Egyedfejlődés kezdeti szakasza:
az embrió barázdálódása.
Teratogén hatások.
Az embrionális fejlődés folyamata.
A posztembrionális fejlődés főbb
szakaszai.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység

Előzetes tudás

Nevelési- fejlesztési célok

Ivartalan és ivaros szaporodás, tüsző, sárgatest, tüszőserkentő
és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatest serkentő és sárgatesthormon (progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, menstruáció, ejakuláció, barlangos test, prosztata, orgazmus, oxitocin, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény.

Értelem és érzelem

Órakeret
9
Az ember testi és szellemi fejlődésének szakaszai, főbb jellemzői. Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, ivadékgondozás). A személyiség
összetevői, értelmi képességek, érzelmi adottságok. Szerepek a családban, a
társadalomban.
A viselkedési normák és szabályok szerepe.
A tettek belső mozgatóerőivel kapcsolatos személyes tapasztalatok.
Serdülőkori egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítése, értéktudat erősítése, a korosztályra jellemző egészségügyi kérdések felvetése, megválaszolása.
Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek értelmezése kortárs segítők és
szakemberek segítségével.
Az önismeret, önelfogadás, társas együttérzés fejlesztése.
A személyes felelősség tudatosítása, a szülő, a család, a környezet szerepének
bemutatása a függőségek megelőzésében.
A kockázatos, veszélyes viselkedések, függőségek okainak, elkerülésének,
élethelyzetek megoldási lehetőségeinek értelmezése.
Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének megértése.
Az emberi agresszió jellemzőinek, okainak, befolyásolása módjainak megismerése.
Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek fölismerése,
más kultúrák elfogadásának és tiszteletének erősítése.
A fogyatékkal élő emberek állapotának megértése, a segítő magatartás erősítése.
A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az értelmi
fejlődés kapcsolatának belátása.
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A tanulási képességekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismeretek és gyakorlati készségek fejlesztése.
A motiváció, az érzelmi viszonyulás tanulással összefüggő jelentőségének felismerése, a pozitív attitűd erősítése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen közös viselkedésjegyek
Az állati és emberi kommunikáció
Demokráciára nevelés,
figyelhetők meg az állati és az
formáinak összevetése.
társadalomismeret faemberi csoportok között? Mi az,
Az állati és az emberi csoportokban kultáció:
ami megkülönbözteti az állatokuralkodó kapcsolatok összehasonlí- Szokáserkölcs, hagyotól és emberré teszi az embert?
tása, csoportosítása.
mány, törvény.
Hogyan valósul meg az emberi
A lelkiismeret szava.
viselkedésben a személyiség érAz agressziót és gondoskodást kiPéldakövetés, tekintélytelmi és érzelmi kettőssége?
váltó tényezők összehasonlítása
tisztelet. A mások igazMi ébreszti föl és mi gátolja az
állatoknál és embereknél.
sága.
emberi együttműködés és agreszPárbeszéd, vita, kétely.
szió formáit? Hogyan befolyásol- Az ember értelmi képességének,
Értékkonfliktusok.
ják a közösség elvárásai egyéni
érzelmi intelligenciájának alapvonáéletünket és egészségünket?
sai, a jellegzetességek megismerése.
Milyen jellegzetes testi- és lelki
A tanulás formáinak a környezethez Művészetismeret–
változások, illetve ebből eredő
való alkalmazkodás tényezőjeként
kommunikáció:
egészségügyi problémák jellemvaló értelmezése.
Kommunikáció, metazik a korai serdülőkorú fiatalokommunikáció; az emkat?
Az önismeret, önelfogadás, társas
beri kapcsolatok, az agMilyen testi- és lelki következegyüttérzés fejlesztése.
resszió, segítőkészség,
ménye van a nemi hormonok
A gondolkodási folyamatokat meg- befogadás és kirekesztés
növekvő termelődésének?
határozó tényezők, az érzelmi és az irodalmi példái; szereMilyen változások, kockázatok
értelmi fejlődés kapcsolatának belá- lem és csalódás témái.
jelentkeznek a serdülők táplálko- tása.
Az érvelés módjai.
zási szokásai kapcsán?
Milyen konfliktusok adódhatnak A kockázatos, veszélyes viselkedéa családon belül a változó életsek, függőségek okainak, elkerüléTörténelem:
mód és a fokozódó önállósodás
sének, élethelyzetek megoldási lehe- Az agresszor fogalmámiatt?
tőségeinek bemutatása.
nak történeti megközelíMilyen szokások, szélsőségek,
tése; történeti perek,
konfliktusok jellemzik a serdülők Az emberfajták és kultúrák sajátos- előítéletek, propaganda
szexualitását, a fiúk és a lányok
ságainak és közös értékeinek fölishadjáratok példái.
eltérő beállítódását?
merése.
Milyen különbségek adódhatnak
más kultúrák találkozásakor?
Az adott életkor pszichológiai jelHogyan lehet ezeket feloldani?
lemzőinek az értelmezése kortársseMit tehetünk mentális egészségítők és szakemberek segítségével.
günk megóvása érdekében?
Hogyan befolyásolhatják viselkedésünket a pszichoaktív szerek?
Öröklött és tanult magatartásformák, a környezet szerepe.
A személyiség összetevői, értelmi képességek, érzelmi adottságok.
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Tudás és értelem. Ösztönzők és
mozgatóerők.
Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, hagyomány,
törvény.
A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A mások
igazsága.
Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok.
Az önismeret és önfejlesztés fontossága. A viselkedési normák és
szabályok szerepe.
Társas szükségletek, a családi és
az egyéni (személyi) kapcsolatok
jelentősége. A tanulás szerepe.
A serdülőkor érzelmi, szociális és
pszichológiai jellemzői.
Ismertebb pszichoaktív szerek,
veszélyei.
Családi és iskolai agresszió, önzetlenség, alkalmazkodás, áldozatvállalás, konfliktuskezelés,
probléma feloldás.
Kulcsfogalmak / fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a
tanév végén

Etológia, viselkedéstan, emberi viselkedés, kötődés, empátia,
agresszió, csoportnorma, szabálykövetés, verbális/nem verbális
kommunikáció, stressz, deviancia, lelki egészség, megküzdés,
függőség, drog, pszichoaktív szer, kulturális különbség.

Az emberi szexualitás, párválasztás és párkapcsolat szaporodásbiológiai ismeretekre alapozott megbeszélése, attitűdök formálása.
A családi élet, a nemi szerepekre való tudatosabb felkészültség.
A magánéleti problémákban szükséges eligazodás, segítségkérés lehetőségeinek és készségeinek fejlődése.
Az ember érzelmi és értelmi működésének biológiai alapú megismerése, a gondolkodás és az érzelmi világ harmóniájára való igény erősödése.
Az emberi magatartás mozgatóinak és formáinak megismerése.
Függőségek és más, a korosztályra jellemző lelki betegségek elkerülésére irányuló attitűdök.
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3.5.4

Biológia

3.5.4.1 Biológia 11-12. évfolyam
A biológia önálló, szaktudományként való tanítása a természettudomány tantárgy tanítása
során kialakított természettudományos műveltségére épül, megalapozza a szaktárgyi, diszciplináris
tudást. Ennek érdekében a tanterv felhasználja a gimnáziumi alapszintű, emelt szintű és a szakközépiskolai biológia kerettanterv egyes tematikai egységeit, amelyeket úgy foglal egységbe, hogy a
helyi sajátosságoknak megfelelően erősíti a természeti környezet megfigyelésének, vizsgálatának
készségeit, kiemelve a növény- és állatismeret, valamint az ökológia fontosságát. Megőrzi és megerősíti az egészségnevelés során, az emberi testtel kapcsolatosan szerzett tudást, kialakítja az öröklődés szabályainak értelmezéséhez szükséges gyakorlati készségeket.
A tantervben kialakított tanulási folyamat célja, hogy a tanulók elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési szintek működése fontosabb módjainak és funkcióinak, az ember testi-lelki egészségét fenntartó tényezőknek a megismerésében. Eközben jártasságot szereznek
tudásunk forrásainak feldolgozásában, érvényességi körének megítélésében és az új ismeretek önálló megszerzésében, felkészülnek a megértő, és kritikus gondolkodásra, mindinkább képessé válva a
megtévesztés felismerésére és elutasítására. Biológiai ismereteik a mindennapi élethez kapcsolódva
megalapozzák a környező élővilág és saját szervezetünk jelenségeinek megértését, így a tanulók
növekvő mértékben képessé válnak ezek felelős befolyásolására.
A biológia tanulásának eredményeként a folyamatosan alakuló természetszemlélet és biológiai műveltség alapján a tanulók felismerik, hogy a különböző szerveződési szintű élő rendszerek
eltérő módon, de egymással összefüggésben működnek. Rájönnek, hogy az élőlények és az életközösségek változatossága, a biológiai sokféleség megőrzendő természeti érték. Vizsgálják és értelmezik a biológiai, és az ezzel összefüggő természeti, társadalmi és gazdasági rendszerek szoros
kapcsolatát, belátják, hogy a fenntartható gazdálkodáshoz a természettudományos ismeretek is
szükségesek. Megérthetik az élővilág állandóságának és változékonyságának alapjait, az élővilág
egységét, az ember helyét az élővilág evolúciójában, rávilágítva fajunk különleges helyzetére, szabadságunkra és felelősségünkre is. Tanulmányozzák az emberi szervezet lényeges önfenntartó folyamatait, középpontba állítva az egészséget mint értéket, kialakítva az egészség megőrzését szolgáló magatartásformákat. Feltárják az ember társas kapcsolatainak biológiai hátterét, a biológia etikai
kérdésekkel való kapcsolatát. A tanulók megismerik és alkalmazzák a természettudományos gondolkodás módszereit, elsajátítják a megismerés gyakorlati készségeit. A tanulás során alkalmazott
egyéni és a csoportmunka módszerek fejlesztik együttműködési készségüket, segítik az emberek
sokféleségének elfogadását.
A biológia tantárgy széleskörűen kapcsolódik a Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladataihoz. Az élő természettel és az emberi szervezettel foglalkozó témakörök tanulása közvetlenül
fejleszti a fenntarthatóság és a környezettudatosság, valamint a testi- és lelki egészséggel kapcsolatos kompetenciák alakítását. Tudásuk alkalmazásával a tanulók olyan cselekvési képességekre tesznek szert, amelyek a másokért való felelősségvállalás, az állampolgársággal járó demokratikus szerepek gyakorlására is felkészítik őket. Az ember mint biológiai lény többszempontú megismerése
fejleszti önismeretüket és feltárja a társas kapcsolatok, azon belül a család fontosságát. A Kárpátmedence természeti értékeinek megismerése, az élő környezet változásának történetisége gazdagítja
a hon- és népismeret körébe tartozó kompetenciákat, miközben a nemzeti ön- és azonosságtudatot is
fejleszti. Az élő természet védelmével, az egészségünk megőrzésével kapcsolatban felmerülő erkölcsi kérdések megválaszolásával fejlődik a tanulók személyisége, elmélyül önismeretük, és érettebbé
válik társas kultúrájuk. A tanult ismeretek felhasználásával, a természet és az ember iránti nyitottság
és érdeklődés kialakításával a biológia elősegítheti a pályaorientációt, a természettudományos területeken való továbbtanulás választását. A korszerű, aktív tanulási módszerek a tanulás tanítását is
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lehetővé teszik, miközben sokféle információforráshoz adnak hozzáférést, elősegítve a tanulók médiatudatosságának fejlődését.
A fakultációs csoportban az érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal,
hatékony tanítási–tanulási módszerekkel készíti fel a tanulókat arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. A biológia tanulásában fontosak a vizuális információk, és a motiváció érdekében sikerrel
lehet alkalmazni korunk ismerethordozóit (DVD, internet).
A tanterv kiemelt figyelmet fordít a kulcskompetenciák tudatos fejlesztésére. Jellegénél fogva a természettudományos és technikai terület áll a középpontban, ehhez közvetlenül kapcsolódnak
a témakörök közműveltségi elemei és fejlesztési feladatai. A jelzett tantárgyi kapcsolódásokban
megjelennek a matematikai kompetencia elemei, melyek nélkül nehezen képzelhető el a tudás gyakorlati alkalmazása. A tanuláshoz felhasznált információforrások, az információs és kommunikációs eszközökre alapozott korszerű tanulási környezet feltételezi és fejleszti is a tanulók digitális
kompetenciáit, lehetőséget adva a hatékony és önálló tanulás erősítésére. Az egyéni és csoportos
tanulási helyzetekben kiemelten fontosak az anyanyelvi kommunikáció készségei és képességei,
ezek fejlesztését jól megtervezett helyzetek és eszközök szolgálják. A természet nem csupán értelmi
oldalról közelíthető meg, fontos emellett a pozitív érzelmi viszonyulások kialakítása is, ehhez eszközül szolgál az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőkészség. A szociális és állampolgári
kulcskompetencia fejlesztése érdekében a tanítás során hangsúlyozni kell a fenntarthatósággal és
egészségmegőrzéssel kapcsolatos személyes felelősséget, felkészítve a tanulókat az ezek érdekében
való aktív szerepvállalásra.

A gimnáziumi biológia tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan, az ökológia és az etológia.
A növény- és állatrendszertan tanulmányozása során fejlődik a tanulók rendszergondolkodása, amely a saját
tanulási stratégia kialakítását is támogatja. Az élővilág sokféleségének és szépségének meglátása, az e sokféleségben
való eligazodás képessége segíti a természet, és annak evolúciós szempontból különös értéket jelentő sokféleségének
megőrzése iránti felelősségérzet alakulását. A nagy élőlénycsoportok egészségügyi és gazdasági jelentőségének, az
ökológiai rendszerek megóvásának és fenntartásuk gyakorlati teendőinek megismerése nemcsak a természettudományos
kompetenciát, hanem a környezettudatos gondolkodáson alapuló felelős állampolgári magatartás alakulását is fejleszti.
A természettudományos vizsgálódási módszerek és modellek megismerése – és egy részüknek a kipróbálása – fontos a
tudományos megismerés módszereinek és korlátainak, a változás elfogadásának megértése szempontjából. A magyar
tudósok munkásságának, valamint a Kárpát-medence élővilágának, természeti értékeinek és az azokkal való gazdálkodás módjainak megismerése a nemzeti öntudat erősítéséhez is hozzájárul. Az adatok, információk internetes keresése, a
könyvtári gyűjtő- és kutatómunka a digitális kompetencia gyakorlati alkalmazását erősíti, és az önálló tanulás képességét is fejleszti.

A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát
fedik le. Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló és beszámoló órákat (pl. projektzáró prezentáció, témazáró dolgozat stb.) is.
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3.5.4.1.1 11. évfolyam
Órakeret
4 óra
Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése. Hosszúság
Előzetes tudás
mértékegységek.
Tudománytörténeti kutatásokra késztetés. A vizsgált természeti és technikai
rendszerek állapotának leírására szolgáló szempontok és módszerek megismerése, használata. Az anyagok vizsgálatában leggyakrabban használt állapotleírások, állapotjelzők alkalmazása, mérése, a mérték-egységek szakszeNevelési-fejlesztési rű és következetes használata. Az élő szervezet mechanikai és kibernetikai
szemléletű leírása. Az információs és kommunikációs rendszerek felépítécélok
sének megismerése, jelentőségük értékelése.
A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, alkalmazása az iskola lehetőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök használati területekhez rendelése, jelentőségük megértése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Mivel foglalkozik a biológia?
Az ismert tudományágak és néhány Történelem:
Melyek a növénytan (botanika), az biológiához tartozó társtudomány
Az ókori Görögország,
állattan (zoológia), az embertan
vizsgálati területeinek ismerete.
az újkor.
(antropológia) tudományainak fő
kérdései és vizsgálati módszerei?
A biológiai kutatási módszerek
alkalmazása iskolai keretek között. Matematika:
Tudományágak, társtudományok
Számok normál alakja;
(pl. anatómia, élettan, lélektan, eto- A fénymikroszkóp használata.
a függvény megadása,
lógia, ökológia, genetika, rendszerelemi tulajdonságai.
tan, őslénytan; orvostudomány).
Az élővilággal kapcsolatos méretA biológiai kutatás főbb módszerei: és időskála elemzése.
a megfigyelés, leírás, összehasonlítás, kísérlet, modellkészítés, szimu- Természeti jelenségek, folyamatok
láció és ezek feldolgozására szolgá- időbeli lefolyásának leírása függvéló értelmezés, elemzés, kiértékelés. nyekkel; grafikonok elemzése, érAz orvostudományban és a biológia telmezése.
más társtudományában ma is használatos vizsgálati eszközök, módszerek.
A fénymikroszkóp szerkezete.
Elektronmikroszkópi és különböző
kromatográfiai vizsgálatok menete,
jelentősége, alkalmazási területe.
Kulcsfogalmak/ Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, paleontológia in vivo, in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf (CT).
fogalmak
Tematikai egység

Tematikai egység
Előzetes tudás

A biológia tudománya

Órakeret
4 óra
Nyílt és zárt rendszer. Rendezettség és rendezetlenség, a folyamatok iránya.
A sejt felépítő és lebontó folyamatai. A genetikai információ működése és
Az élet lehetőségei
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átadása. Életkritériumok. A globális anyagforgalom és energiaáramlás
jellemzői.
A rendszerfogalom általánosítása, a vezéreltség, szabályozottság általános
Nevelési-fejlesztési
mechanizmusainak mélyebb megértése. A hierarchia és a hálózatosság
célok
következményeinek elemzése élő rendszerekben.
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
Mikor, hol és hogyan keletkezett az Rendszer-környezet kölcsönhatások Földrajz:
élet? Lehet-e élet más bolygókon? elemzése. Az ellentétes nézetek,
A Naprendszer
Mennyire különleges, egyedülálló érvek összevetése. A földi légkörre fölépítése. A Föld
bolygó a Föld? Véletlenül ilyen,
vonatkozó adatok értelmezése.
mágneses tere. A Hold
vagy maga is homeosztatikus rend- A környezettudatosság értelmezése szerepe. A
szer?
a Gaia-elmélet alapján.
lemeztektonikai
mozgások feltétele.
Az élet kialakulásának, a Föld különleges helyzetének kérdése (őslégkör, szerves molekulák és önInformatika:
szerveződő struktúrák).
Információ
A Gaia-elmélet lényege. Az ember
helye, szerepe
Kulcsfogalmak/ Nyílt rendszer, rendezettség, önsokszorozó reakció, Gaia-elmélet,
redukáló/oxidáló légkör.
fogalmak

Órakeret
14 óra
Vírusok, baktériumok, egysejtűek, gombák általános jellemzői.
Előzetes tudás
A mikrobák elterjedését biztosító anyagcsere és genetikai változatosság értelmezése a felépítés és működés, valamint a rendszerek szemNevelési-fejlesztési
pontjából. A baktériumok, gombák, vírusok egészségügyi és gazdacélok
sági jelentőségének felismerése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alKapcsolódási ponFejlesztési követelmények
kalmazások, ismeretek
tok
Hogyan lehet vizsgálni a szabad szemmel Az élővilág szabad szemmel nem Fizika:
nem látható élőlényeket?
látható mérettartományának beil- Geometriai optika,
Melyek a mikrobák főbb csoportjai, mi- lesztése a természet méretskálájá- domború lencse
lyen a testfelépítésük?
ba. A természeti rendszerek, szer- képalkotása.
Melyek a mikrobák életfeltételei? Mi
veződési szintek egymásba épülébefolyásolja környezeti elterjedésüket?
sének felismerése. A mikrobák
Kémia:
Hogyan előzhető meg a káros mikrobák környezetünkben való általános
Kísérleti eszközök
elszaporodása?
előfordulásának felismerése. Mik- és használatuk; a
Melyek a mikrobák gazdasági hasznosí- roszkópos megfigyelések végzése. szén szervetlen és
tásának lehetőségei?
szerves vegyületei; a
Mi a fertőzés, hogyan terjednek a fertőző A baktériumok és az egysejtűek
kén és vegyületei; a
betegségek?
sejttípusainak a felépítés és műmetán; oxidáció és
ködés, a rendszerek szempontjai redukció; fertőtleníA mikrobiológia alapvető vizsgálati
alapján való összehasonlítása.
tőszerek; halogén
módszerei.
elemek.
A vírusok szerkezete. A baktériumok
Mikrobák csoportosítása a rájuk
sejtfelépítése. Az egysejtű eukarióták
jellemző anyagcsere típusok alap- Földrajz:
sejttípusa, változatos testfelépítése és
ján, környezeti jelentőségük pél- A Naprendszer
Mikrobák

Tematikai egység
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mozgástípusa. A gombák testfelépítése,
az egysejtű, fonalas és teleptestű típusok.
A mikrobák elhelyezése az élővilág méretskáláján.
Anyagcsere típusok.
A mikrobák földi anyagforgalomban
játszott szerepe, jelentősége.
Ősbaktériumok. Szélsőséges életformák,
feltételezett földön kívüli életlehetőségek.
Fertőtlenítés és sterilizálás fogalma, jelentősége, néhány módszer példája. A
mindennapi környezet higiéniájának jelentősége. Az élelmiszerek romlásának
okai, tartósítási lehetőségek.
Növények mikrobiális kártevők elleni
védelmének jelentősége, módszerei.
A mikrobiális tevékenység mezőgazdasági, élelmiszeripari és gyógyszeripari
jelentősége. Az ehető gombák táplálkozási jelentősége.
A mikrobiális fertőzések módjai, megelőzésük és gyógyításuk lehetőségei.
Helyi és világjárvány fogalma, megelőzés és elhárítás lehetőségei.

dákkal való bizonyítása. A mikrobák és a környezetük közötti kölcsönhatások rendszerszemléletű
elemzése.
Az élet fizikai határainak tágabb
értelmezése, Földön kívüli lehetőségeinek tudományos alapú felvetése.
Példák a mindennapi életben
használható fertőtlenítési és sterilizálási eljárásokra. Előnyök és
hátrányok összegyűjtése.

bolygói, mellékbolygói; a fertőző
betegségek, járványok összefüggése a
népességszám alakulásával.
Matematika: Geometria, poliéderek;
mennyiségi összehasonlítás, mértékegységek.

Történelem:
Néhány, a mikrobák tevékenysé- Az antibiotikumok
géhez köthető tartósítási, konyha- bevezetésének hatátechnológiai, élelmiszeripari és
sa a népességszám
gyógyszergyártási folyamat kiváltozására; a járvápróbálása. Kísérletek önálló elnyok történeti jelenvégzése és értelmezése (erjedés,
tősége.
fertőtlenítőszerek hatása).
Művészetismeret–
Kutatómunka a helyi és világjár- kommunikáció:
ványok kialakulásáról, a megelő- A járványok irodalzés és elhárítás lehetőségeiről; a
mi ábrázolása.
fertőzések megelőzési lehetőségeiről.
Az orvoshoz fordulás szükségességének felismerése.
Sejtes és nem sejtes szerveződés, mikroba, vírus, baktérium, penészKulcsfogalmak/Fogalmak
gomba, élesztő, egysejtű, autotróf és heterotróf, antibiotikum.
Egyed alatti szerveződési szint
Órakeret
Sejtek és szövetek
14 óra
A fénymikroszkóppal látható fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi sejt
Előzetes tudás
megkülönböztetése. A szövet fogalma, típusai.
Rendszerszemlélet alkalmazása a biológiai szerveződési szintek megkülönböztetésekor, és egymással való összefüggéseikre. Rendszer és környezet
összefüggésének tudatos alkalmazása a sejt felépítésének és működésének
magyarázatában. Felépítés és működés közötti összefüggések megértése, a
Nevelési-fejlesztési
szerkezeti struktúra és a kémiai felépítés összekapcsolása. Anyag, energia és
célok
információ fogalmainak alkalmazása a sejtben végbemenő folyamatok értelmezése során. Állandóság, változás és önazonosság értelmezése a sejtben
zajló biokémiai folyamatok, valamint az öregedés vonatkozásában. A normális sejtműködés és az emberi egészség közti kapcsolat megfogalmazása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Milyen fizikai-, kémiai hatások
Fizikai-kémiai folyamatok biológiai Fizika:
befolyásolják a sejtek működését? szerepének, az élő állapot fizikai
Diffúzió, ozmózis; hő,
Milyen kémiai összetétel jellemzi a feltételeinek, határainak elemzése. hőmérséklet;
Tematikai egység
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sejteket? Hogyan megy végbe a
sejtekben az anyagok átalakítása?
Milyen hatások gátolhatják, veszélyeztethetik a sejtek anyagcseréjét?
Miért igényelnek a sejtek energiát?
Miben tér el, és miben hasonlít a
fény-, illetve kémiai energiát hasznosító sejtek felépítése és működése?
Hogyan képesek a szervezet sejtjei
összehangolni a működésüket? Hol
fordulnak elő sejthálózatok, és mi
jellemzi ezeket?
Melyek az emberi szövetek fő típusai, mi jellemzi ezek felépítését és
működését?

Kémiai fölépítés és biológiai
funkció összefüggéseinek elemzése
példákon. A sejten belüli kémiai
folyamatok szabályozottságának
belátása.

elektromágneses
sugárzás spektruma,
energiája; geometriai
optika, a lencsék
képalkotása; energia
fogalma,
Az élő rendszerek
mértékegysége, formái
energiaszükségletének megértése, a és átalakíthatósága;
sejtszintű energiaátalakító
potenciál, feszültség.
folyamatok lényegi ismerete,
kapcsolatuk belátása.
Matematika:
Struktúra és funkció
Hossz-, terület-, felszínösszekapcsolása a sejtszintű
, térfogatszámítás;
folyamatok elemzése során.
mértékegységek,
átváltások;
A szabályozott sejtműködés néhány nagyságrendek;
funkciójának értelmezése a soksejtű halmazok használata,
A víz biológiai szempontból fontos szervezeten belül. A sejtek közötti osztályokba sorolás,
jellemzői. A sejtek víztartalma. A
anyag- és információforgalom
rendezés.
környezeti koncentráció hatása. A
jelentőségének belátása, példákon
sejthártya áteresztőképessége,
keresztül.
Kémia:
transzportfolyamatok. A sugárzások
Fontosabb fémes és nem
és az életlehetőségek közötti össze- Mikroszkópi metszetek és ábrák,
fémes elemek; ionok;
függések (fototrófia, UV-védelem). mikroszkópos felvételek vizsgálata. szerves vegyületek
Elsődleges és másodlagos biogén
Összehasonlítás: a simaizom, váz- sajátosságai, csoportjai;
elemek, nyomelemek. Az élő rend- izom és szívizom szerkezeti és
kémhatás, pH; oldódás,
szereket felépítő szerves anyagok
funkcionális összefüggéseinek
oldatok koncentrációja,
fontosabb típusai, sajátos biológiai elemzése, előfordulása és működési kémiai kötés, katalízis,
funkciói.
jellemzői a szervekben.
katalizátor.
Az enzimműködés lényege. A sejtkárosító hatások főbb típusai, lehet- Rajzos ábra készítése a
Informatika:
séges forrásaik (nehézfémek, mér- soknyúlványú idegsejtről. Az
Az információ fogalma,
gek, maró anyagok, sugárzások,
idegsejt (neuron) részeinek
egysége.
hőhatás).
megnevezése.
A biológiai folyamatok energetikai
összefüggései; a lebontó és a felépítő anyagcsere jellemzői. Az energia
elsődleges forrása.
A folyamatok alapegyenlete, szakaszai, energia- és anyagmérlege, helye a sejten belül.
A sejtmembrán jelforgalmi fehérjéi.
A sejtek közötti fizikai kapcsolatok
formái.
A kémiai kommunikáció lehetősége.
A membránfelszínt csökkentő vagy
növelő folyamatok szerepe.
A főbb szövettípusok jellemzői és
működési sajátságai:
hámszövetek-fedőhámok, mirigyhámok, felszívóhám, érzékhám.
1417

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

pigmenthám egyenkénti feladatai,
típusai és előfordulása a szervekben.
A kötő- és támasztószövetek - lazarostos, tömöttrostos kötőszövet, a
zsírszövet és a vér, valamint a
chordaszövet, csontszövet és porcszövet felépítése, feladata és előfordulása.
Az idegsejtek típusai a sejt alakja, a
nyúlványok elrendeződése, a sejt
működése alapján. A gliasejt.
Szövet- és szervátültetés (transzplantáció); beültetés (implantáció).
Kulcsfogalmak/ Biogén elem, enzim, kicsapódás (koaguláció), anyagcsere (lebontó és felépítő),
autotróf, heterotróf, sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, mitokondrium, zöld
fogalmak
színtest.

Órakeret
14 óra
Szerveződési szintek, sejt és szövet fogalma, az élőlények csoportosításának
elvei. Ivaros és ivartalan szaporodásmódok lényege. Az éghajlati alkalmazElőzetes tudás
kodás példái a növényvilágban. Az éghajlati övek természetes életközösségei. Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az állatvilágban.
A rendszerezés különböző lehetséges módjainak felismerése. A felépítés és
a működés összekapcsolása a növényi szövetek mikroszkópi megfigyelése
során. A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági jeNevelési-fejlesztési
lentőségének a fenntarthatóság, valamint a tudomány, technika, kultúra
célok
szemszögéből való értelmezése. A növények esztétikai szerepének felismerése. A biológiai ismereteken alapuló önálló véleményalkotás, tudatos vásárlói attitűd formálása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Milyen szempontok alapján csopor- A határozókönyvek felépítése logi- Matematika: Halmaztosíthatóak a növények? Miért nem kájának megértése és használatuk
műveletek; halmazok
nőhetnek embermagasságúra a mo- gyakorlása.
közötti viszonyok meghák?
jelenítése.
Hogyan alkalmazkodott a harasztok A fényért, vízért való verseny, a
testfelépítése a szárazföldi életmód- szárazabb élőhelyeken való szapo- Kémia:
hoz? Miben különböznek a nyitva- rodás lehetőségének összefüggésbe A víz adszorpciója, oxitermők és a zárvatermők?
hozása a növényi szervek megjele- dáció (sejtlégzés) és
nésével, felépítésével.
redukció (fotoszintézis),
A fényért, vízért való verseny, a
viaszok, cellulóz,
szárazabb élőhelyeken való szapo- Szerkezet és működés kapcsolatászénhidrátok, olajok,
rodás lehetőségének kapcsolata a
nak bemutatása a növényi szövetek fehérjék, vitaminok.
növényvilág fejlődésével.
példáján.
(Kékeszöld moszatok), vörösmoRajz, Alkotás:
szatok, zöldmoszatok
A különböző törzseknél megjelenő A fa- és virágszimboli(járommoszatok), csillárkák
evolúciós „újítások” összefüggésbe ka.
embriós növények = szárazföldi
hozása a szárazföldi élethez való
Tematikai egység

A növények országa
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növények.
hatékony alkalmazkodással.
Földrajz:
A mohák, a harasztok a nyitvaterA Föld természetes nömők és a zárvatermők kialakulása, Növényi szövetpreparátum és önál- vénytakarója; egyes
testfelépítése, életmódja (alkalmaz- lóan készített nyúzat vizsgálata
fajok jelentősége a tápkodás a szárazföldi életmódhoz) és fénymikroszkóppal, a látottak érlálékellátásban; a mezőszaporodása.
telmezése.
gazdaság termelési
Fajismeret: májmoha, tőzegmoha,
módjai, ágazatai; globáháztetőmoha, lucfenyő, jegenyefelis környezeti problényő, erdei fenyő, feketefenyő, vömák.
rösfenyő, páfrányfenyő, ciprusfélék,
boróka, tiszafa, csikófark.
Matematika: Halmazok.
A növényi szövetek csoportosítása
és jellemzése.
Fotoszintézis, növényi szövet és szerv, fejlődéstörténeti rendszer, nemzedékválKulcsfogalmak/
takozás, moha, spóra, haraszt, ivarsejt, kemotaxis, nyitvatermő, zárvatermő,
fogalmak
egyszikű, kétszikű.

Tematikai egység

A növények élete

Előzetes tudás

Órakeret
12 óra

Növényismeret, a növények szervei.
Az életműködések közös vonásainak felismerése.
Nevelési-fejlesztési
A növényi szervezet felépítésének a működésre gyakorolt következményécélok
nek felismerése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Mi a víz jelentősége a növények
A folyadékszállítás hajtóerőinek
Fizika:
életében? Mi a fotoszintézis jelen- összefüggésbe hozása a szervek
Adhézió, kohézió, diftősége? Milyen formában választa- felépítésével.
fúzió.
nak ki anyagokat a növények? Mi- A gyökér hossz- és keresztmetszetlyen tendenciák valósultak meg a
ének, a fás szár és a kétszikű levél Földrajz:
növényvilág szaporodásának evolú- keresztmetszetének ismertetése se- A földrajzi övezetesség.
ciója során? Hogyan mozognak,
matikus rajz alapján, a látottak mahogyan növekednek a növények?
gyarázata.
Kémia:
A fás szár kialakulásának és az év- Eén, ozmózis.
A növényi létfenntartó szervek
gyűrűk keletkezésének magyaráza(gyökér, szár levél) felépítése, mű- ta.
ködése, módosulásai.
A gyökér, a szár és a levél felépíté- A levegőből felvett szén-dioxidse, szövettani szerkezetük típusaik, molekula útjának nyomon követése
módosulásaik.
a növényben.
A felsorolt szervek működése és
Gázcserenyílás megfigyelése mikszerepük a növény életében.
roszkópban és a látottak értelmezéA Liebig-féle minimumtörvény.
se.
A gázcserenyílás szerkezete és mű- A víz útjának megfigyelése festett
ködése (összefüggés a zárósejtek
vízbe állított fehér virágú növényefelépítésével, turgorával és az ozken.
mózissal).
Csírázási kísérletek végzése, gyűrűA virág részei és biológiai szerepe. zési kísérlet értelmezése.
Kapcsolat a virág és a termés köPaál Árpádnak az auxin hatására
zött.
vonatkozó kísérletének értelmezése.
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A virágos növények reproduktív
működései, az ivaros és az ivartalan
szaporodás/szaporítás.
A termés és a mag. A mag szerkezete. A csírázás folyamata és típusai.
A hormonok (auxin citokinin,
gibberellin, etilén abszcizinsav)
szerepe a növények életében.
Paál Árpád kísérletei.
A növények mozgása.

Az ivaros és az ivartalan szaporodás/szaporítás összehasonlítása,
előnyeik és hátrányaik összevetése.
Példák a virágzás és a nappalokéjszakák hosszának arányának öszszefüggésére.
Filmelemzés (Attenborough: A növények magánélete).
Projektmunka vagy házi dolgozat
önálló témakutatással az élőlények
szervezeti felépítésének és működésének összefüggéseiről.
Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyökérnyomás,
szaporítóhajtás, hiányos virág, egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan szapoKulcsfogalmak/
rodás, regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, vízszállítás,
fogalmak
párologtatás, csírázás, légzési hányados, ivartalan szaporodás és szaporítás,
taxis, nasztia, tropizmus, koleoptil csúcs.

Az állatok országa
Órakeret
Gerinctelenek törzsei
10 óra
Álszövet, szövet, medúzák, hidrák, férgek, kagylók, csigák, fejlábúak és
Előzetes tudás
ízeltlábúak főbb jellemzői.
Az „állat” fogalom értelmezése. Az álszövetes és szövetes szerveződés öszszehasonlítása. A törzsfejlődés során kialakult állatcsoportok jellemző képviselőinek tanulmányozása. A testfelépítés, testalkat és az életmód kapcsolaNevelési-fejlesztési tának megértése. Az állatcsoportok szervezeti differenciálódásának megismerése. A differenciálódás fokától függő sajátosságok vizsgálata ok-okozati
célok
összefüggések keresése közben. A mindenkori környezet változásaihoz való
alkalmazkodás szerepének megértése az állatcsoportok jellemző tulajdonságainak kialakulásában.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Milyen nagyobb rendszertani cso- A sejtek működésbeli elkülönülésé- Matematika: Halmazportokba sorolhatók a gerinctelen
nek, a szövetetek kialakulásának
műveletek; halmazok
állatok?
eredménye a különböző állatcsopor- közötti viszonyok megMit jelent a gerinctelen testfelépítoknál.
jelenítése.
tés?
Melyek a gerinctelenek legfontoÁbraelemzés: a csalánozók testfalá- Kémia:
sabb törzsei, képviselői?
nak felépítése, a sejtcsoportok
Felületi feszültség, a
funkciói.
mészváz összetétele, a
Csalánozók testfelépítése. A testfal
kitin, diffúzió, ozmózis.
jellemző sejtjei: csalánsejtek, a dif- A csalánozók megismerése. (Ajánfúz idegrendszert alkotó idegsejtek, lott: Hidraállatok: közönséges hid- Fizika:
a hámizomsejtek, valamint a belső ra, zöldhidra, édesvízi medúza. Ke- Rakétaelv, emelőelv, a
réteg emésztőnedveket termelő mi- helyállatok: füles medúza. Virágál- lebegés feltétele.
rigysejtjei. Önfenntartás, önreprolatok: viaszrózsa, vörös tollkorall,
dukció, önszabályozás.
nemes korall, gombakorall, bíbor- Földrajz: KorallzátonyA férgek nagyobb csoportjai (fonál- rózsa. Bordásmedúzák: Vénusz
ok (atollok), a mészkő, a
férgek, laposférgek, gyűrűsférgek) öve.)
kőolaj és a földgáz képTematikai egység
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testszerveződése, önfenntartó, önződése; földtörténeti
reprodukáló és önszabályozó műA szaprofita férgek biogeográfiai,
korok.
ködése, életmódja.
gazdasági hasznának, a parazita
A puhatestűek nagyobb csoportjai férgek állat- (ember-) egészségügyi
(kagylók, csigák, fejlábúak) testszerepének tanulmányozása.
szerveződése, külső, belső szimmet- Tanulói vizsgálódás: A
riája, önfenntartó, önreprodukáló,
gyűrűsférgek mozgása és belső
önszabályozó működése. Az élőszervei. A puhatestűek három főhely, életmód és az életfolyamatok csoportjának összehasonlítása: a
összefüggései. Főbb képviselők az morfológiai különbségek, belső
egyes csoportokban: éti-, kerti- és
szervi azonosságok
ligeti csiga; tavi- és folyami kagyló; Tablókészítés elhalt állatok külső
tintahalak, nyolclábú polip.
vázaiból. A fajok beazonosítása
Az ízeltlábúak csoportjaira jellemző határozók segítségével.
testfelépítés, önfenntartó, önrepro- A hazánkban is nagy fajszámban
dukciós és önszabályozó működés. előforduló rovarrendek, illetve pélSzármazási bizonyíték a szelvénye- dafajok keresése határozó könyvek
zett test. A törzsfejlődés során kisegítségével (csoportos feladat
alakult evolúciós „újdonsákönyvtári óra keretében). A szájgok”(valódi külső váz kitinből, ízelt szerv, a szárny, a posztembrionális
lábak kiegyénült harántcsíkolt izfejlődési típusok alakulásának öszmokkal). A csáprágósok, ill. pókszehasonlítása. Ok-okozati összeszabásúak fontosabb csoportjai: a
függés keresése az életmód és a
skorpiók, atkák és pókok.
szájszervek alakulása között. A
A rovarok legfontosabb – hazánk- tengeri/édesvízi puhatestűek és
ban is nagy fajszámmal élő – rend- ízeltlábúak szerepe az egészséges
jei: szitakötők, egyenesszárnyúak, táplálkozásban.
poloskák, kabócák, bogarak, lepkék Receptverseny és önálló kiselőhártyásszárnyúak, kétszárnyúak
adások.
Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos bélcsatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, kültakaró
Kulcsfogalmak/ eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasztás sejtenként, vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult dúcidegrendszer; hámizomsejt,
fogalmak
bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes átalakulás, vedlés, hormonális/kémiai
szabályozás.

Tematikai egység

A gerincesek kialakulása, osztályai

Órakeret
14 óra

A gerincesek nagyobb csoportjai, a háziállatok.
Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) összehasonlítása
a gerincesek „egyenesági” elődeivel és a gerincesek nagyobb csoportjaival.
Nevelési-fejlesztési Az állatvédelmi törvény megismerése. Önálló kísérletezés, megfigyelés
során a természettudományi megismerési módszerek gyakorlása. A gerincecélok
sek evolúciós újításai, azon belül a belső váz jelentőségének megértése az
életterek tartós meghódításában.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Milyen előzményei voltak a gerin- A tüskésbőrűeknek a gerinchúroMatematika: Halmazcesek kialakulásának?
sokkal és gerincesekkel való össze- műveletek; halmazok
Milyen előnyökkel jár a gerinces
hasonlítása.
közötti viszonyok megElőzetes tudás

1421

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

testfelépítés?
Szakkönyvek, ismeretterjesztő
jelenítése.
Melyek a gerincesek törzsének osz- könyvek, folyóiratok olvasmányaitályai, rendjei és jellegzetes fajai?
nak, ábráinak segítségével a probléma lényegének feltárása.
Fizika:
A tüskésbőrűek testfelépítése és
Nyomás, hőmérséklet,
életmódja. A gerinchúr, a csőideg- Gyakorlati feladat: a kialakult gehidraulika, optika, hang,
rendszer és kopoltyúbél megjelené- rinces szervek, szervrendszerek
ultrahang.
sének evolúciós jelentősége.
életfolyamatbeli (kültakaró, mozAz előgerinchúrosok testfelépítése, gás, táplálkozás, légzés, keringés,
Informatika: Szövegevolúciós jelentősége. Fő képvise- kiválasztás, szaporodás, hormonális szerkesztés, adattárolás,
lőik: a tengerben élő, átalakulással és idegrendszeri szabályozás) elté- előhívás.
fejlődő zsákállatok.
réseinek leírása a gerincesek alábbi
A fejgerinchúrosok testfelépítése és nagyobb csoportjaiban:
Kémia:
életmódja, evolúciós jelentősége
Halak: pl. tükörponty, csuka. Kétél- Kollagén, hemoglobin,
(pl. a lándzsahal).
tűek: pl. zöld levelibéka, kecskebé- tengerek és édesvizek
ka.
só-koncentrációja.
A gerincesek általános jellemzői,
Hüllők: pl. zöld gyík, erdei sikló.
evolúciós újításai (Porcos, majd
Madarak: pl. házi galamb, házi
Földrajz:
csontos belső váz, melynek köztyúk.
A kontinensek élővilápontja a gerincoszlop. A kültakaró Emlősök: pl. házi nyúl.
ga, övezetesség.
többrétegű hám, amely bőrré alakul,
csoportonként elkülöníthető függe- Ponty, csirke vagy házi nyúl boncolékekkel. A tápcsatorna elő-, közép- lása megfigyelési szempontok szeés utóbeléhez mirigyek csatlakozrint. A megfigyelések rajza, megfonak. A légzőszerv előbél eredetű
galmazása, leírása.
kopoltyú vagy tüdő. A keringési
rendszer zárt, központja a szív. Az Fajismeret bővítése határozókönyerekben vér (plazma és alakos ele- vek, internet segítségével.
mek) kering. Kiválasztó szervük a
vese, a vérből szűr és kiválaszt.
Ivarszervei a váltivarúságnak megfelelőek. Többnyire jellemző az
ivari kétalakúság és a közvetlen
fejlődés.
A neuro-endokrin rendszer szabályozza a működéseket (melynek
idegrendszeri központja az agy).
Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madártojás, magKulcsfogalmak/ zatburok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, tolóláb,
ugróláb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős légzés, változó és állandó
fogalmak
testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó.

Tematikai egység

Az élőlények környezete

Órakeret
12 óra

Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok.
A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. Annak megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség fenntartásában
Nevelési-fejlesztési
és a normakövetésben. Annak felismerése, hogy környezetünk is hatással
célok
van egészségünkre. Annak megértése, hogy hogyan vezetett az ember tevékenysége környezeti problémák kialakulásához.
Előzetes tudás
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Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Mi a környezet? Milyen módon
hathat egymásra két populáció? Mi
az összefüggés a testtömeg, a testhossz és a testfelület között? Miért
nem nő korlátlanul a populációk
létszáma az idő függvényében?
Egyed feletti szerveződési szintek.
Szünbiológia: szünfenobiológia és
ökológia.
Élettelen környezeti tényezők. Az
élőlények alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz;
generalista, specialista, indikátor
fajok.
Az élőlények tűrőképessége.
A populációk szerkezete, jellemzői.
A populációk változása (populációdinamika): szaporodóképesség,
termékenység, korlátolt és korlátlan
növekedés, r- és K-stratégia.
Az élő ökológiai tényezők – populációs kölcsönhatások.
Környezetszennyezés, környezetvédelem.

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Tűrőképességi görbék értelmezése
(minimum, maximum, optimum,
szűk és tág tűrés), összefüggés felismerése az indikátorszervezetekkel.
A niche fogalom értelmezése.

Matematika:
Normál eloszlás, grafikonos ábrázolás. Függvények használata valós
folyamatok elemzésében.

Víz, talaj és levegő vizsgálata.

Informatika: Prezentációkészítés, internethasználat.

A testtömeg, a testfelület és az élőhely átlaghőmérséklete összefüggésének elemzése.
Esettanulmány alapján összefüggések felismerése a környezet és az
élőlény tűrőképessége között. Projektmunka a környezeti tényezők,
az életfeltételek és az élőlények
életmódja, elterjedése közötti összefüggésről.
Egyszerű ökológiai grafikonok készítése.
A populációk ökológiai (és genetikai) értelmezése.

Földrajz:
Korfa, demográfiai mutatók.
Kémia:
Indikátor.

Az egyes élőlény-populációk közti
kölcsönhatások sokrétűségének
példákkal történő igazolása.
Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és hosszúKulcsfogalmak/
nappalos növény, indikátorfaj, niche, Gauze-elv, szimbiózis, kompetíció,
fogalmak
kommenzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció.

Órakeret
8 óra
Tápláléklánc, termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és kőszénképződés,
Előzetes tudás
lebontó szervezetek, foszfátüledék, populációs kölcsönhatások.
Az ökológiai egyensúly értelmezése.
A tematikai egység Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat fokozanevelési-fejlesztési tos megértése és értelmezése.
A lokális és globális megközelítési módok megismerése és összekapcsolása,
céljai
a környezettudatosság fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
Milyenek az ökoszisztéma energia- A biomassza, a produkció és
Kémia:
viszonyai? Mi hajtja az anyag kör- egyedszám fogalmának összehaMűtrágyák,
forgását az ökoszisztémában?
sonlító értelmezése.
növényvédőszerek,
„Ökológiai produkció és energia
rovarölőszerek.
Az ökoszisztéma fogalma, az élet- piramis”értelmezése.
közösség ökoszisztémaként való
Táplálékhálózatok értelmezése. Az Matematika:
Tematikai egység

Ökoszisztéma

1423

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

értelmezése.
Anyagforgalom: termelők, fogyasztók és lebontók szerepe,
táplálkozási lánc és hálózat különbsége.
A szén, az oxigén, a víz, a nitrogén
és a foszfor körforgása – az élőlények szerepe e folyamatokban.
Az anyagforgalom és az energiaáramlás összefüggése, mennyiségi
viszonyai az életközösségekben.
Biológiai sokféleség a faj
(faj/egyed diverzitás) és az ökoszisztéma szintjén (pl. élőhelyek
sokfélesége, a tápláléklánc szintjeinek száma).
Kulcsfogalmak
fogalmak

életközösségek mennyiségi jellemzőinek vázlatos ábrázolása.
A biomassza és a produkció globális éghajlati tényezőktől való függésének értelmezése.
A globális éghajlat-változások lehetséges okainak és következményeinek elemzése.
Egyes környezeti problémák (fokozódó üvegházhatás, savas eső,
„ózonlyuk”) következményeinek
megismerésén keresztül az emberi
tevékenység hatásának vizsgálata.
Problémafeladatok megoldása,
számítások.

A gráffal kapcsolatos
alapfogalmak (.
Egyszerű hálózat szemléltetése.
Függvények használata
valós folyamatok elemzésében.

Történelem:
A Kárpát-medence történeti ökológiája (pl.
fokos gazdálkodás, lecsapolás, vízrendezés,
szikesek, erdőirtás és telepítés, bányászat,
nagyüzemi gazdálkodás).
Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebontó (reducens),
csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, biológiai produkció, biomassza.

Tematikai egység

Életközösségek

Előzetes tudás

Órakeret
12 óra

Életközösségek. Biomok.
A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli változásának értelmezése. A terepen végzett vizsgálatok során a természeti
Nevelési-fejlesztési rendszerek leírására szolgáló módszerek használata. Magyarország gazdag
élővilágának, természeti csodáinak tudatosítása (nagyvadak, madárvilág,
célok
ritka növények, Gemenci erdő, Őrség, Kis-Balaton, Hortobágy, Tiszahát,
Tiszató).
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Miért és hogyan változtak a Kárpát- A társulások életében bekövetkező Matematika: Függvémedence jellegzetes életközösségei változások természetes és ember
nyek használata valós
a magyarság 1000 éves történelme által befolyásolt folyamatának érfolyamatok elemzésésorán? Milyen klímazonális és
telmezése.
ben.
intrazonális társulások élnek MaEgy tó feltöltődésének folyamatán
gyarországon? Milyen ezeknek a
keresztül az életközösségek előre- Földrajz:
növény- és állatvilága?
haladó változásainak bemutatása.
Hazánk nagy tájai, talajHol találunk természeteshez közeli
típusok.
társulásokat? Milyen következmé- A Kárpát-medence egykori és mai
nyekkel jár az emberi tevékenység? élővilágának összehasonlítása.
Fizika:
Mi jellemzi a közvetlen környeze- Az életközösségek sajátosságainak Hossz-, terület- felszín-,
tem élővilágát? Mit védjünk?
önálló ismertetése rajzok, ábrák
térfogatszámítás; mérsegítségével.
tékegységek, átváltások;
A társulatok szintezettsége és min- Terepgyakorlat: egynapos kirándu- nagyságrendek; halmatázata, kialakulásának okai.
lások a lakóhelyi környezet tipikus zok használata, osztáA legfontosabb hazai klímazonális társulásainak megismerésére és a
lyokba sorolás, rendeés intrazonális fás társulások (tatár- fajismeret bővítésére (növényhatá- zés.
juharos-lösztölgyes, cseres-tölgyes, rozás és TWR-értékek használata).
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gyertyános-tölgyes, bükkös; liget- Vegetációtípusok megismerése.
Kémia:
erdők, láperdő, karsztbokorerdő,
Természetességmérés kidolgozott
Műtrágyák, eutrofizáció.
hársas-kőrises).
feladatlapokkal.
A legfontosabb hazai fátlan társulá- Terepen vagy épített környezetben
sok (sziklagyepek, szikes puszták, végzett ökológiai vizsgálat során az
gyomtársulások).
életközösségek állapotának leírására
A homoki és a sziklai szukcesszió szolgáló adatok gyűjtése, rögzítése,
folyamata.
a fajismeret bővítése.
Magyarország nemzeti parkjai.
Néhány jellemző hazai társulás (táj, Egy helyi környezeti probléma feléletközösség) és állapotuk.
ismerése és tanulmányozása: okok
A Kárpát-medence természeti kéfeltárása, megoldási lehetőségek
pének, tájainak néhány fontos átkeresése.
alakulása az emberi gazdálkodás
A lokális és globális megközelítési
következtében. Tartósan fenntartha- módok alkalmazása egy hazai ökotó gazdálkodás és pusztító beavat- lógiai rendszer tanulmányozása
kozások hazai példái.
során.
A természetvédelem hazai lehetőségei, a biodiverzitás fenntartásának
módjai. Az emberi tevékenység
életközösségekre gyakorolt hatása,
a veszélyeztetettség formái és a
védelem lehetőségei.
Társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, szukcesszió, pionír társulás,
Kulcsfogalmak/ klimaxtársulás, degradáció aszpektus, szukcesszió, klímazonális társulás,
intrazonális társulás, extrazonális társulás, invazív faj, reliktumfaj,
fogalmak
endemizmus, biocönozis, biotóp, karakterfaj, vikarizmus.

Órakeret
14 óra
Az éghajlati alkalmazkodás példái az állatvilágban (biomok). Jelentősebb
állatcsoportok lényegi jellemzői. Állati viselkedésformák, öröklött és tanult
Előzetes tudás
magatartás. Megfigyelés és kísérletezés célja és módszerei a biológiában.
Az állati magatartás megfigyeléséhez és elemzéséhez szükséges alapfogalmak, szemléletmódok kialakítása. Viselkedésformák példáinak típusokba
Nevelési-fejlesztési sorolása, a cél, forma és eredet kérdéseinek megválaszolása. A viselkedés
és a környezet kapcsolatának megfogalmazásán keresztül az állati viselkecélok
dés alkalmazkodási folyamatként való értelmezése. Az emberi viselkedésre
vonatkozó tanulságok és következtetések levonása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Milyen szerepe lehet a viselkedésAz állati viselkedésmódok motivá- Matematika: Gyakorinek az állatok életében?
cióinak, alkalmazkodási és
ság, relatív gyakoriság.
Milyen formái, elemei lehetnek az
optimalizációs jellegének felisme- Véletlen esemény valóállatok viselkedésének?
rése.
színűsége.
Miben térnek el a magatartás örök- Megfigyelt jellemzők alapján típulött, illetve tanult formái?
sok felismerése, besorolás.
Testkultúra: MozgásHogyan kommunikálnak az állatok?
formák.
Milyen hasonlóságok és különbséAz állati viselkedés megfigyelése,
gek figyelhetők meg az állati visel- a tapasztalatok rögzítése, elemekre Művészetismeret –
Tematikai egység

Az állatok viselkedése

1425

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

kedés és az emberi magatartás között?

bontás és összegzés.

kommunikáció, Beszédművelés: Verbális és
non-verbális kommunikáció.

Az öröklött és tanult magatartásAz állati magatartás funkciójának
formák, tanulási típusok megküértelmezése, fontosabb területei és
lönböztetése, típusokba való besopéldái.
rolás.
Fizika:
A magatartás (mozgási) elemekre,
A magatartás és az állatok környe- Rezgések, hullámok,
egységekre bontása, mozgásmintázat zethez való alkalmazkodása közötti frekvencia; hang, ultrafogalma, példái.
összefüggés felismerése.
hang.
Feltétlen reflex fogalma, példái.
Öröklött mozgáskombináció jellem- Az állati kommunikáció módjainak Történelem:
zői, feltételei (inger, kulcsinger, bel- felismerése konkrét magatartásmó- A csoportos agresszió
ső motiváció). A tanult magatartás- dok, viselkedési helyzetek esetépéldái az emberiség
formák jelentősége az alkalmazko- ben.
történelmében, a tömedásban, optimalizációban. Társításos
gek manipulálásának
(feltételes reflex), operáns és belátá- Az állati viselkedés és az emberi
eszközei.
sos tanulás. A megerősítés szerepe. magatartás bizonyos területeinek és
Az állati kommunikáció célja (pl.
elemeinek összehasonlításán alapu- Mozgóképkultúra és
jelzés, figyelmeztetés, agresszió) és ló következtetések, a hasonlóságok médiaismeret:
formái (pl. akusztikus, kémiai és
és különbségek felismerése.
A reklámok hatása,
vizuális jelzések).
szupernormális ingerek.
Agresszió, önzetlenség, személyes
tér, államalkotás jellegzetességei. A
szocialitás megjelenése, a kultúra
magatartást befolyásoló hatása.
Csoportnormák, önismeret, énkép.
Kulcsfogalmak/ Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, agresszió,
altruizmus, kulturális öröklődés.
fogalmak

Órakeret
12 óra
Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, ivadékgondozás).
Előzetes tudás
A pályaválasztást elősegítő önismeret, az önelfogadás, a társak iránti
együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség, valamint a szülők, a család,
a környezet fontosságának felismerése a függőségek megelőzésében.
Nevelési-fejlesztési Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása.
Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek fölismerése.
célok
A fogyatékkal élő emberek megismerése, állapotuk megértése.
A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az
értelmi fejlődés kapcsolatának megismerése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Miben közösek az emberi és az
Az állati és az emberi
Művészetismeret –
állati csoportok, és miben különbö- csoportokban uralkodó kapcsolatok kommunikáció:
zünk egymástól? Hogyan befolyákülönbségeinek megfogalmazása.
kommunikáció,
solják a közösség elvárásai egyéni
Az agressziót és gondoskodást
metakommunikáció;
életünket és egészségünket? Mi
kiváltó tényezők különbségeinek
érvelés; példák aláébreszti föl és mi gátolja az emberi megfogalmazása az állatok és az
fölérendeltségen
együttműködés és agresszió formá- ember között.
alapuló és szabad
it?
A tartós és kiegyensúlyozott
választáson nyugvó
Tematikai egység

Az ember egyéni és társas viselkedése
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párkapcsolatot fenntartó és
emberi kapcsolatokra;
Az emberi csoportokra jellemző
fenyegető hatások értelmezése.
az agresszió és a
társas viszonyok: utánzás, empátia, Bizonyítás, meggyőzés, művészi
segítőkészség,
tartós kötődés (párkapcsolat, csahatás, manipuláció, reklám,
befogadás és
lád), csoportnormák és ezzel kapelőítélet fölismerése és
kirekesztés irodalmi
csolatos érzelmek.
megkülönböztetése.
feldolgozása; az
A szabálykövetés és szabályteremegészség és betegség
tés példái. Az idegen csoportoktól
Az alternatív gyógyászat
mint metafora; az
való elkülönülés és az eltérő csolehetőségeinek és kockázatainak
alkoholizmus, a
portok közti együttműködés bioló- értelmezése.
játékszenvedély, a
giai háttere.
személytől való függés
Az ember, mint megismerő lény
A kémiai és a viselkedési
példái; szerelem és
(utánzás, belátás, párbeszéd, gondo- függőségek közös
csalódás témái.
lati sémák, előítéletek).
jellegzetességeinek fölismerése.
Szociokulturális hatások (testkép,
Történelem:
fogyatékkal élők, idős emberek,
Az agresszor
betegek, magzatok életének értéke).
fogalmának történeti
Az érzelmek biológiai funkciói,
megközelítése; történeti
megküzdési stratégiák. A depreszperek, előítéletek,
szió, a feloldatlan, tartós stressz
propaganda-hadjáratok
lehetséges okai, káros közösségi
példái.
hatásai (agresszió, apátia), testi hatásai, a megelőzés és a feloldás lehetséges módjai.
Kulcsfogalmak/ Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális
kommunikáció, stressz, megküzdés, függőség.
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A biológiai szerveződési szintek ismerete, megfelelő kezelése a problémamegoldás során. Felépítés és működés összefüggésén alapuló magyarázatok,
következtetések a növényi és állati szervezet megismerése során. Az autotrófia
biokémiai lényegének és ökológiai jelentőségének felismerése. A természetes
élőhelyek típusainak, jellemzőinek lényegi ismerete, az egyes élőlénycsoportok környezeti igényével való kapcsolatba hozása. Az állati viselkedésmódok
céljának, formáinak és eredetének, az állati közösségekben meghatározó társas
kapcsolatok formáinak és funkcióinak ismerete. Etikai elvek alkalmazása az
ökológiai problémák értelmezése és megoldása során. Aktív szerepvállalás és
cselekvőképesség a helyi természeti értékek védelmében. A biológiai vizsgálatok megfelelő eszközeinek és módszereinek gyakorlati alkalmazása. Az internet és a könyvtár nyújtotta lehetőségek használata az önálló tanulás során.

3.5.4.1.2 12. évfolyam
Az ember szervezete - anyagforgalom
Órakeret
A táplálkozás
10 óra
A tápanyag fogalma, típusai, a szervezetben betöltött szerepük. A tápcsatorna
fő szakaszai, működése. A táplálkozás alapvető minőségi és mennyiségi
Előzetes tudás
szempontjai. Normál testsúly, testsúlyproblémák okai és következményei.
A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi szemlélet
Nevelési-fejlesztési
erősítése. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, értékrendek,
célok
gyakorlati készségek erősítése, a kockázati tényezők csökkentése iránti igény
Tematikai egység
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felkeltése, az önmagunk iránti felelősség érzésének erősítése. A fontosabb
emésztőszervi és anyagcsere betegségekkel kapcsolatos ismeretekre épülő,
egészségmegőrzésre irányuló attitűdök, életviteli képességek fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Miért van szükségünk a különféle
A táplálkozás szervezet- és
Kémia:
tápanyagokra? Hogyan függenek
sejtszintű folyamatainak
Szerves vegyületek,
össze a sejtekben zajló folyamatok összefüggésbe hozása. A nyílt
szénhidrátok, zsírok,
a táplálkozásunkkal?
rendszer működésének értelmezése fehérjék; oldhatóság;
Mi történik az elfogyasztott ételek- az anyagcsere példáján.
fehérjék harmadlagos
kel a tápcsatornában? Hová kerülszerkezete, katalizátor,
nek a bélrendszerből felvett tápA tápcsatorna-szakaszok
aktiválási energia,
anyagok, mi történik velük a szer- felépítésének, a bennük végbemenő reakcióhő. Lipidek,
vezetben?
élettani folyamatok kémiai szintű
szteroidok, koleszterin;
Hogyan függ össze a normál testértelmezése, ennek alapján
glükóz, keményítő;
súly megőrzése a helyes táplálkofolyamatelemzés (ábrázolás,
fehérjék elsődleges
zással? Milyen okai és következábraelemzés).
szerkezete, aminosavak,
ményei lehetnek a túlsúlynak, az
Egy szerv több funkciójának
cellulóz.
elhízásnak, illetve az alultápláltság- értelmezése a máj példáján.
nak?
Az emésztési és a sejtszintű
Milyen minőségi szempontokat kell lebontási folyamatok közötti
Fizika:
figyelembe venni a helyes táplálko- összefüggés felismerése.
Diffúzió; tömeg, súly;
zás érdekében? Mit jelent az élelenergia, munka; nyílt
miszer-összetétel és -minőség?
A normál testsúly megőrzése
rendszer.
Melyek a táplálkozással összefüggő jelentőségének belátása, a túlsúly és
gyakoribb megbetegedések, mit
az elhízás kockázatainak
tehetünk a megelőzésük érdekében? felismerése.
Matematika:
Életmódhoz igazodó étrend terveÁtlagérték, szórás.
Tápanyagok energiatartalma, kémi- zése, ezzel kapcsolatos adatok, tábai összetétele, jellemzésük módja.
lázatok használatával.
A sejt felépítő és lebontó folyamaKörnyezeti nevelés és
tait jellemző anyagforgalom össze- Vita a különböző táplálkozási szo- életvitel:
függése a táplálkozással (főbb szer- kások, divatok (pl. vegetarianizEgészséges életmód,
ves anyagcsoportok szerepe, jelen- mus) előnyeiről és veszélyeiről.
egészséges ételek,
tősége az energia-bevitelben és a
élelmiszerek.
felépítő folyamatokban).
Az emésztőszervi fertőzések
A tápcsatorna szakaszai és működé- tüneteinek, valamint a megelőzés, a
sük.
gyógyulás és a fertőzés terjedésével Testkultúra:
A fontosabb emésztőenzimek, ter- kapcsolatos teendők összegyűjtése. Életvezetés, egészségfejmelődésük és hatásuk helye.
lesztés.
A máj elhelyezkedése és szerepe a Liszt- és tejcukor-érzékeny beteg
szervezet működésében.
diétás étrendjének összeállítása. A
A tápanyagok szállítási módjai.
diétahiba veszélyeinek bemutatása.
A normál testsúly. A túlsúly és elhízás következményei, és emelkedő
kockázatuk.
A tápanyagok fajlagos energiatartalma.
Az alultápláltság jelei, következményei.
A kiegyensúlyozott, változatos étrend jelentősége. Hiánybetegségek
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lehetséges okai, tünetei.
Az emésztőszervi fertőzések leggyakoribb okai. Az élelmiszerhigiénia jelentősége. Élelmiszerallergia, felszívódási és emésztési
rendellenességek. A tartós stressz
hatása az emésztőrendszerre. Az
emésztőrendszer rosszindulatú daganatos megbetegedéseinek kockázati tényezői.
A szájhigiéné, a rendszeres fogápolás helyes gyakorlata.
Tápanyag, étel, élelmiszer (minőség), étrend, tápanyag-energiatartalom,
Kulcsfogalmak /
mennyiségi és minőségi éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna, emésztőenzim,
fogalmak
emésztés, felszívódás, higiénia, allergia.

Az ember szervezete – anyagforgalom
Órakeret
Légzés
6 óra
A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. A sejtlégzés. A
Előzetes tudás
légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek.
A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a légcsere és az
öntisztulási képesség magyarázatában, valamint a tüdő léghólyagjainak
Nevelési-fejlesztési felépítése és a külső gázcserefolyamat közötti összefüggés felismerésében.
Az egészséges környezettel, életvitellel kapcsolatos gyakorlati készségek, a
célok
fontosabb légzőszervi betegségekkel összefüggő ismereteken alapuló,
egészségmegőrzésre irányuló attitűdök formálása.
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
Mi a légzés élettani szerepe, hoA légzés szervezet- és sejtszintű
Matematika:
gyan függ össze a légzés a sejtjefolyamatainak összefüggésbe
Függvények használata
inkben zajló folyamatokkal?
hozása.
valós folyamatok
Hogyan megy végbe a ki- és belégelemzésében.
zés folyamata? Hogyan szabályoz- A légutak és a tüdő felépítésének, a
za a szervezet a légzés teljesítmé- bennük végbemenő élettani
nyét?
folyamatok elemzése (ábrázolás,
Kémia:
Hogyan és miért változik a be- és
ábraelemzés).
Oxigén; oxidáció,
kilélegzett levegő összetétele?
A légcsere biomechanikai
redukció. Fehérjék
Mi az összefüggés a légzés és a
értelmezése.
negyedleges szerkezete,
hangképzés között?
vas és vegyületei,
Melyek a leggyakoribb légszenyLégzésfunkciós vizsgálat
komplex vegyületek;
nyező anyagok és hogyan hatnak
értelmezése
savak, pH, kémhatás: a
az egészségünkre? Melyek a gyaszén-dioxid oldódása és a
koribb légzőszervi megbetegedéA gázcsere, a légzési gázok
szénsav reakciói.
sek, mit tehetünk a megelőzés érszállításának, a szervek
dekében?
oxigénellátásának a fizikai- kémiai
összefüggéseket figyelembe vevő Földrajz:
Az oxigénfelvétel és a szén-dioxid magyarázata.
A Föld légköre;
leadás összefüggése a sejtlégzés
alapgázok és szennyezők.
biokémiai folyamatával. A légzési A gégeműködést mutató
teljesítmény és a szervezet energia- ábraelemzés, a működés
Tematikai egység
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felhasználása közötti összefüggés.
A felső- és alsó légutak felépítése.
A tüdő elhelyezkedése a mellüregben. A ki- és belégzés folyamata, a
légcsere biofizikai alapja.
Légzőizmok.
A léghólyagok felépítése, gázcsere
fogalma és feltételei. Külső és belső gázcserefolyamatok és fizikai
hátterük. A légzési gázok szállítási
módjai, a hemoglobin szerepe, jelentősége. A vér kémhatása és a
szén-dioxid-szint közti összefüggés.
A gége felépítése, funkciói. A
hangszalagok elhelyezkedése, szerepe, hangadás és hangképzés biológiai tényezői.
Savas gázok, mérgező vegyületek,
allergének, szálló por, füst (dohányzás) kockázatai. Néhány gyakori légzőszervi megbetegedés
jellegzetes kórképe, a megelőzés és
a gyógyítás lehetőségei. A dohányzással összefüggő megbetegedések.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

összekapcsolása a fizikai
ismeretekkel.
Légszennyezési adatok
értelmezése, a dohányzás
kockázatainak elemzése.

Fizika:
Gázok nyomása,
áramlása; a hang
keletkezése,
hangmagasság, hangerő,
hangszín.
Művészetismeret–
kommunikáció:
Hangok, hangzók,
intonáció.
Ének:
Énekhangok.
Környezeti nevelés és
életvitel:
A biztonságos otthon,
külső és belső terek;
allergén anyagok.

Testkultúra:
Életvezetés,
egészségfejlesztés.
Légcsere, gázcsere, légutak, léghólyag, légzési perctérfogat, vitálkapacitás,
légzési perctérfogat, hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma.

Az ember szervezete – anyagforgalom
Órakeret
Nedvkeringés
12 óra
A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. A keringési rendszer
felépítése. Véráramlás, a vérkörök. A szív üregei, szívbillentyűk,
Előzetes tudás
szívritmus, pulzus.
Rendszerszemlélet fejlesztése a belső környezet és a nedvkeringés
biológiai folyamatában, a különböző anyagforgalmi folyamatok egymással
való kapcsolatában.
Nevelési-fejlesztési
A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak felismerése, a megelőzést
célok
lehetővé tévő életmód-elemek iránti igény felkeltése, erősítése, pozitív
attitűdök kialakítása. Elsősegélynyújtás és újraélesztésben alapszintű
gyakorlottság elérése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Milyen folyadékterek fordulnak elő A nedvkeringés rendszerszemléletű Matematika:
a szervezetünkben? Mi a kapcsola- értelmezése, a testfolyadékok
Függvények használata
tuk? Miből áll, hogyan keletkezik, megkülönböztetése és
valós folyamatok
hogyan és miért alvad meg a vér?
összefüggésük felismerése.
elemzésében.
Hogyan biztosítja a szív a vérkerin- A vérvétel, a laborelemzés
Tematikai egység
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gés irányát és változó teljesítményét? Mi az erek feladata? Hol és
hogyan tapintható a pulzus, mérhető
a vérnyomás?
Miért változó a vizelet mennyisége
és összetétele? Hogyan függ ez öszsze a belső környezetünk viszonylagos állandóságával?
Melyek a szív és érrendszeri megbetegedések kockázati tényezői,
gyakoribb típusai? Mit tehetünk a
megelőzésük érdekében?
Milyen elsősegélynyújtás alkalmazandó vérzések, szívműködési zavarok vagy keringésleállás esetén?
Folyadéktér fogalma. A vér oldott
és sejtes elemei. A vér és a szövetközti nedv, ill. a nyirok keletkezése,
összetétele, funkciói.
A hajszálerekben zajló anyagáramlás iránya és oka.
A véralvadás élettani jelentősége, a
folyamat fő lépései és tényezői. A
vérrög képződés kockázati tényezői
és következményei.
A szív fölépítése és működése, kapcsolata a szívizom sajátosságaival.
A szívritmus, pulzusszám, pulzustérfogat és perctérfogat összefüggése. Értípusok, felépítésük, funkciójuk. A vénás keringést segítő tényezők. A véreloszlás szabályozása. A
vérnyomás fogalma, mérése, normál értékei.
A homeosztázis értelmezése a folyadékterek összetételének példáján. A vese szervi felépítése, a vesetestecske felépítése és működése. A
vízvisszaszívás mértékének szabályozása. Ionháztartás zavara, kiszáradás, rehidrálás.
A leggyakoribb szív- és érrendszeri
betegségek tünetei, kialakulásának
okai. Kockázatot jelentő élettani
jellemzők. Az érrendszer állapota és
az életmód közötti összefüggés.
Vérzéstípusok és ellátásuk. A fertőtlenítés fontossága. A szívinfarktus előjelei, teendők a felismerés
esetén. Az alapvető újraélesztési
protokoll.

jelentőségének belátása, a fontosabb
adatok értelmezése.
Kémia:
Oldószer, oldat;
Állandóság és változás
molekula polaritás;
szempontjainak alkalmazása a
kolloid rendszerek.
folyamat értelmezésében. A
Koaguláció; hidratáció;
véralvadás folyamatának megértése, oldatok; ionvegyületek.
jelentőségének felismerése, a
trombózisos betegségekkel való
összefüggésbe hozása.
Fizika:
Áramlások; sűrűség;
Az érrendszer és a szív felépítése,
nyomás, nyomásmérés;
valamint a bennük végbemenő
elektromos áram;
élettani folyamatok
diffúzió, ozmózis.
összekapcsolásán alapuló
folyamatelemzés (ábrázolás,
ábraelemzés). Körfolyamat
Testkultúra:
értelmezése a szívciklus példáján.
Életvezetés,
egészségfejlesztés;
Vérnyomásmérés osztálytársakon;
statisztikai átlag számolása és
ábrázolása.
Környezeti nevelés és
életvitel:
A vese felépítése és a benne
Család, háztartás;
végbemenő élettani folyamatok
egészséges életmód;
összefüggésbe hozásán alapuló
baleseti veszélyek,
folyamatelemzés (ábrázolás,
kockázatok.
ábraelemzés).
A szív- és érrendszeri betegségekkel
összefüggő ismeretek alapján
következtetések levonása az
egészségmegőrzésre irányuló
életvitelt illetően.
Elsősegély-nyújtási teendők
gyakorlása a vizsgált sérülések és
rosszullétek esetében
(pl. újraélesztés).
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Folyadéktér, vér, nyirok, véralvadás, trombózis, artéria, véna, vérkör, kamra,
pitvar, szívbillentyű, szívciklus, perctérfogat, vérnyomás, homeosztázis,
újraélesztés.

Az ember szervezete
Órakeret
Mozgás
10 óra
A csont szöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi
csontváz fő elemei. A mozgás és az egészség közötti alapvető összefüggések.
Előzetes tudás
A mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása.
A felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenése az emberi
mozgás szervrendszerében.
Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az izom-összehúzódás, az
Nevelési-fejlesztési izommozgás és a mozgásképesség fejlődése esetében.
A rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos
célok
életmódra való törekvés alakítása.
A testképen alapuló önelfogadás erősítése, a testmódosítás különféle
módjaival összefüggő értéktudat, érvelési és döntési képesség fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
Miben hasonlít és miben tér el test- Evolúciós szemlélet alkalmazása az Művészetismeret–
felépítésünk az emberszabású maj- emberi mozgásképesség
kommunikáció,
mokétól? Mi a különbségek oka?
eredetének, jellegének
neszédművelés:
Hogyan fejlődik, változik a mozgá- magyarázatában.
Testbeszéd, arcjáték.
sunk a magzati élettől az idős koÉrvek gyűjtése a helyes testtartás
rig?
fontosságáról.
Hogyan kapcsolódnak egységes
Testkultúra:
rendszerré a csontjaink? Milyen a
Változás és fejlődés értelmezése az A helyes testtartás
csont összetétele, szöveti és szerke- egyén mozgásképességével
szerepe az énkép és
zeti felépítése?
összefüggésben, a folyamat főbb
testkép kialakításában;
Mi a magyarázata az izom összehú- lépéseinek meghatározása.
mozgáskultúra;
zódási képességének? Milyen me- A testi képességek, adottságok és a prevenció, életvezetés,
chanikai elvek alapján írható le az munkavégzés, munkaformák
egészségfejlesztés; a
izommozgás? Hogyan alakul ki az összefüggésének tudatosabb
fittség jellemzői.
egyes testrészek mozgásképessége? értelmezése.
Mozgáskultúra;
Milyen mozgásszervi sérülések
életvezetés,
fordulhatnak elő? Hogyan előzhe- A csontok mechanikai szerkezete, egészségfejlesztés;
tők meg és milyen elsősegély alkémiai összetétele és biológiai
energia-befektetés
kalmazható?
funkciója közötti összefüggésekkel tudatossága.
Milyen életmóddal őrizhető meg a kapcsolatos kísérletek elvégzése.
Gerincvédelem.
mozgásképesség? Hogyan előzhe- Példák a különböző
tők meg a mozgásszervi megbete- csontkapcsolatokra.
gedések?
Környezeti nevelés és
Hogyan növelhető a fizikai teljesí- A csontok egymással és az
életvitel:
tőképesség?
izmokkal való kapcsolódási
Generációs kapcsolatok
Milyen kép él bennünk a testünkmódjainak összefüggésbe hozása a a családban. Család,
ről? Hogyan változott a szépségmozgásképességgel.
háztartás; egészséges
ideál a múltban, és mi határozza
életmód; tárgyi kultúra,
meg a jelenben? El tudjuk-e fogad- Az izomzat hierarchikus
termelés; közlekedés.
ni a saját testünket? Hogyan módo- felépítésének belátása, a
Testi veszélyek,
sítható a test megjelenése, formája? rendszerszerűség felismerése.
kockázatok.
Tematikai egység
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A két lábon járás testi következményei. A kéz és a koponya jellegzetességei. A mozgás szerepe az emberi kommunikációban.
A magzatra jellemző mozgások. Az
újszülött öröklött mozgási reflexei.
A csecsemő és a kisgyermek mozgásában bekövetkező változások
(átfordulás, mászás, ülés, járás,
kézhasználat). Az öregedéssel járó
mozgásképesség változások és az
életmód összefüggése.
A csont szilárdsága és rugalmassága, a kémiai összetétel és a szöveti, szervi felépítés főbb jellemzői. A
csontok formai típusai. A csontok
kapcsolódási formái. A végtagok és
függesztő elemeik, a gerincoszlop
és a bordák, a koponya fontosabb
csontjai.
A vázizmok összehúzódási képességének magyarázata, a molekuláris struktúra felépítése és működése. Az izmok hierarchikus felépítése. A hajlító és feszítő izmok működése néhány példán, az izmok
csontokhoz tapadásának módja.
Emelő elv érvényesülése. A mozgás idegi szabályozása. Az izomerő
és munka értelmezése.
Sérülések típusai (rándulás, ficam,
szakadás, törés). Alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek. A bemelegítés, erősítés, nyújtás biológia
alapjai, fontossága.
Szűrővizsgálatok lehetősége, fontossága.
A mozgásszegény életmód káros
következményei. A mozgás, az
életmód és az energiaszükséglet
összefüggései.
Az edzés és a fizikai teljesítmény
összefüggése. A versenysporttal,
különféle sportágakkal járó terhelés
hatása a mozgás szervrendszerére.
A sporttal, testépítéssel elérhető
alakformálás lehetőségei, szélsőségei.
Az énkép összefüggése a test fejlődésével, külső képével. Testkép és
lelki egyensúly összefüggése. Ideá-

A molekuláris, szöveti-, szerv- és
szervezetszintű működések
összefüggésbe hozása. Ennek során Rajz, alkotás:
a mechanikai elvek, biomechanikai Az emberábrázolás, az
szemlélet alkalmazása.
életkorok megjelenítése;
szimmetriák, arányok;
Elsősegélynyújtás különböző típusú reklámok.
mozgásszervi sérülések esetén.
A mozgásszegény életmód
egészségkárosító hatásainak
Fizika:
felismerésén alapuló, rendszeres,
Sűrűség, szilárdság,
életmódszerű testmozgás. Az
rugalmasság; erő,
önvizsgálatok és rendszeres
munka, energia;
szűrővizsgálatok fontosságának
egyszerű gépek.
belátása.
Az edzettség, fittség állapotának
biológiai leírása, vizsgálata
egyszerű mérésekkel, ezek
értékelése.
Érvelés a táplálék-kiegészítők,
teljesítménynövelők használatával
kapcsolatban (előnyök, hátrányok,
veszélyek).
Érvek gyűjtése a testképre ható
divatok veszélyeiről.
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fehérjék. A víz; kolloid
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lok és változásuk. Táplálkozási
zavarok. Az öltözködés, a divat
szerepe. A plasztikai sebészet módszerei, hatásaik, mellékhatásaik és
veszélyeik.
Kulcsfogalmak/ Reflex, ízület, függesztő öv, csontsűrűség, izom, ín, szalag, bemelegítés,
nyújtás, izom-összehúzódás, relaxáció.
fogalmak
Az ember szervezete
Órakeret
A bőr
4 óra
A hámszövet alapvető jellemzői, csoportjai. A bőr felépítése, főbb funkciói.
Gyakoribb bőrsérülések és ellátásuk. Higiéniai alapismeretek, a bőrápolás
Előzetes tudás
szempontjai és módjai.
A bőr felépítése és működése közötti összefüggések alkalmazása
magyarázatokban. Állandóság és változás megfigyelése, értelmezése a bőr
Nevelési-fejlesztési
állapotával, fejlődésével és egészségével összefüggésben. A személyi
célok
higiéné biztosításával, a bőr ápolásával és egészségmegőrzésével
kapcsolatos életviteli és gyakorlati készségek fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
Milyen feladatokat lát el a bőrünk? A bőr funkcióinak és felépítésének Fizika:
Hogyan épül föl? Mit jelez a bőr
kapcsolata a szervezetszintű
Hő, hőterjedés, párolgás;
testünk állapotából?
működésekkel – hőszabályozás
elektromágneses
Mi alakítja ki a bőr alapszínét? Mi- elemzése.
sugárzások spektruma,
lyen bőrszín változatok jellemzőek
UV-sugárzás, dózis.
az emberi fajra? Hogyan jelenik
Az emberi faj bőrszínskálájának a
meg a biológiai sokféleség az em- biológiai sokféleség részeként való
beri faj testi jellemzőinek esetében? értelmezése.
Kémia:
Hogyan ápolhatjuk a bőrünket?
Zsírok, kémhatás; mosóMelyek a bőr gyakoribb megbete- Képek gyűjtése a különböző
és tisztítószerek.
gedései, melyek ezek kockázati
bőrbetegségekről, tünetek
tényezői, mit tehetünk a megelőzés felismerése. Érvek gyűjtése a
érdekében?
szűrővizsgálatok, illetve az
Testkultúra:
önvizsgálat fontosságáról.
Higiéniai ismeretek
A bőr funkciói, rétegei, szöveti
tudatos alkalmazása;
felépítésük, függelékei, mirigyei,
prevenció, életvezetés,
receptorai.
egészségfejlesztés.
Az erek, a zsírszövet és a mirigyek
szerepe a hőszabályozásban. Bőrflóra, pattanás, mitesszer, hámlás.
Matematika:
A bőr regenerációja, sebgyógyulás.
Szimmetria; alá- és
Bőrpigment, melanin. Éghajlati
fölérendeltségi viszony;
alkalmazkodás és bőrszín összemellérendeltség.
függése. A napozás hatása, veszélyei, átmeneti barnulás. Az emberi
rasszok jellemző testi jellegei. A
Rajz, alkotás:
testi jellegek népcsoporton belüli
Formák arányviszonyai.
eltérései, átlagértékek és szélsőségek.
A bőr higiénéje (rendszeres tisztálFöldrajz:
Tematikai egység
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kodás, sérülések fertőtlenítése).
Kontinensek földrajza,
Kiszáradás elleni védelem, táplálás.
népek, népcsoportok.
Bőrallergia okai, tünetei. A napsugárzás (UV) károsító hatása, a bőrrák felismerhetősége, veszélyessége. A szolárium- használat kockázatai. Más szervrendszerek betegségeire utaló jelek a bőrön.
Kulcsfogalmak/ Hám, irha, bőralja, szőrtüsző, verejtékmirigy, faggyúmirigy, pigment, bőrszín,
érző idegvégződés, bőrallergia.
fogalmak
Az ember szervezete
Órakeret
Az immunrendszer
6 óra
A vér összetétele, az egyes alkotók szerepe. Belső környezet fogalma.
Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, járvány fogalma.
Előzetes tudás
Antibiotikumok hatása, jelentősége. Hormon fogalma, a hormonális
szabályozás elvi alapjai (a vércukorszint szabályozása).
Rendszerszemlélet alkalmazása az immunrendszer és a szervezet egészének
viszonyára, valamint az immunrendszer komplexitásának belátására. Az
Nevelési-fejlesztési
oksági gondolkodás fejlesztése az immunrendszer működését feltáró
célok
kísérletek értelmezése során. Az ismereteken alapuló döntéshozatali és
cselekvési képesség fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
Miért van szükségünk biológiai
Az immunrendszer működését
Kémia:
„önvédelemre”? Mit jelent az öna- feltáró kísérletek és az arra adott
Fehérjék harmadlagos
zonosság, és mi veszélyezteti ennek magyarázatok értelmezése.
szerkezete; cukrok,
megőrzését?
Alapvető közegészségügyi és
poliszacharidok, lipidek.
Hogyan győzi le szervezetünk a
járványtani ismeretek alapján valós
fertőzéseket? Miért következhet be helyzetek elemzése, cselekvési
az átültetett szervek kilökődése?
lehetőségek mérlegelése.
Testkultúra:
Mi a magyarázata a védőoltások
Mozgáskultúra;
hatékonyságának? Milyen betegsé- Az információ értelmezése a saját- prevenció, életvezetés,
geket sikerült leküzdeni, vagy visz- idegen felismerési
egészségfejlesztés.
szaszorítani ezen a módon?
mechanizmusokban. A
Mi gyengíti, és mi erősíti immunveleszületett, természetes
rendszerünket? Milyen következvédekezőképesség, valamint a
ménye lehet a meggyengült imszerzett, specifikus immunitás
munvédelemnek?
megkülönböztetése.
A szervátültetéssel kapcsolatos
Kórokozó, fertőző és megbetegítő vélemények, magatartásformák
képesség, helyi és világjárvány. A azonosítása, összevetése.
kórokozók által okozott lehetséges
hatások. A saját sejtek meghibáso- A védőoltások indokoltságának
dásának veszélye.
értelmezése.
A veleszületett és a szerzett immunitás. A nyiroksejtek típusai és
A testi és lelki egészség közötti
funkciói. Az immunválasz szabáösszefüggés belátása, biológiai
lyozása.
magyarázata. A tartós stressz
Vércsoportok, vérátömlesztés,
kezelésével összefüggő,
Tematikai egység
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szervátültetés.
egészségmegőrzést szolgáló
A kórokozók hatása és a védekezés életviteli és gyakorlati lehetőségek
lehetősége (Semmelweis, Pasteur). megismerése, összevetése a saját
Passzív és aktív immunizálás. Gya- életmóddal.
koribb védőoltások, az immunizálás
közegészségügyi szerepe.
Az immunrendszer és a lelki állapot
közötti összefüggés. A tartós, nem
kontrollált stressz és a gyógyszerek
hatása az immunrendszerre. A rákos megbetegedések és az immunrendszer gyengülése közötti összefüggések. Az immunrendszer rosszindulatú megbetegedése. Az allergia és az asztma immunológiai háttere. Autoimmun betegség.
Kulcsfogalmak/ Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett (specifikus) immunitás,
antigén, antigén felismerés, antitest (immunglobulin), nyiroksejt (limfocita),
fogalmak
védőoltás, immunizálás, immunológiai memória.
Az ember szervezete – szabályozás
Órakeret
Hormonrendszer
10 óra
Vezérlés és szabályozás fogalma. A mirigy fogalma, típusai. A vérkeringés,
érhálózat, vér összetétele. A hormon fogalma, a hormonális szabályozás elvi
Előzetes tudás
alapjai (vércukorszint szabályozása). A stressz biológiai értelmezése.
Az absztrakt gondolkodás fejlesztése az életfolyamatok szabályozásáról és
Nevelési-fejlesztési vezérléséről alkotott modell általánosításával, az idegi és hormonális
szabályozás közötti hasonlóságok és különbségek, valamint az egységes
célok
(neuroendokrin) rendszerbe kapcsolódás felismerése során.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Milyen sajátosságai vannak a kémi- A hormonhatás specifikusságának
Kémia:
ai szabályozásnak? Milyen anyagok megértése, a hormon-receptor
Lipidek, szteroidok;
a hormonok, mi jellemzi termelődé- kapcsolódás jelentőségének
peptidek; glükóz,
süket, szállításukat és hatásukat?
felismerése.
glikogén; jód, komplex
Milyen kapcsolat van az idegi és a
vegyületek; kalcium és
hormonális szabályozás között? Mi A szabályozás és vezérlés
vegyületei.
jellemzi munkamegosztásukat?
fogalmának elmélyítése a
Melyek a szervezet belső egyensú- hormonális működés példáján.
lyára ható legfontosabb hormonok, Az idegi és hormonális szabályozás Testkultúra:
hol termelődnek, és mi a hatásuk?
összehangoltságának megértése a
Prevenció,
Mely rendellenességek, betegségek hipotalamusz-hipofízisrendszer
egészségvédelem,
vezethetők vissza valamely hormo- felépítése és működése alapján.
teljesítményfokozó
nális zavarra?
szerek veszélyei.
Mi a kapcsolat a teljesítményfokozó Hormonzavarokkal összefüggő
szerek és a hormonrendszer között? kórképek vizsgálata, a kockázatok
Jár-e valamilyen veszéllyel ezek
és megelőzési lehetőségek
alkalmazása?
felismerése, következtetések
levonása.
A hormonhatás jellemzői. Belső
Tematikai egység
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elválasztású mirigy fogalma.
Érvelés a teljesítményfokozó és
Hormon és receptor összefüggése, izomtömeg-növelő szerek
specifikus hatás. A folyamatba való használata ellen.
beavatkozás lehetősége.
A hipofízis- és a hipotalamuszrendszer felépítése és működése. A
hormonális szabályozás hierarchikus felépítése. Az idegrendszeri
ellenőrzés érvényesülése. A hormonhatás időbeli jellemzői. Példák
a központi idegrendszerben termelődő hormonok hatásaira (szorongás, eufória).
A vércukorszint szabályozásában
résztvevő mirigyek és hormonjaik,
a szabályozás mechanizmusa. A
tiroxin és az adrenalin hatása.
A szerzett cukorbetegség kockázati
tényezői, felismerése, lehetséges
következményei és kezelésük. Növekedési rendellenességek. Pajzsmirigy betegségek. Hormonok,
hormonhatású szerek a környezetünkben, lehetséges veszélyek.
A hormonális dopping módszerei,
veszélyei.
Kulcsfogalmak/ Hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, agyalapi mirigy-,
pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, mellékvese-hormonok.
fogalmak
Az ember szervezete – szabályozás
Órakeret
Idegrendszer
14 óra
Az idegsejt és az idegszövet felépítése és működése. Elemi idegi
folyamatok. Az idegi szabályozás alapelve. Környéki és központi
Előzetes tudás
idegrendszer megkülönböztetése. A reflex fogalma. A szem és a fül
felépítése. Az idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító szerek veszélyei.
Rendszerszemlélet alkalmazása a szabályozott állapot biológiai
értelmezésében. Rendszer és környezet kapcsolatán alapuló szemléletmódok
Nevelési-fejlesztési
alkalmazása az érzékelés és a szabályozottság magyarázatában. A
célok
tudatmódosító, függőséget okozó szerekkel szembeni elutasító magatartás
erősítése.
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
Hogyan képes a szervezet beállítani A szabályozás és vezérlés
Fizika:
belső állapotának életfontosságú
fogalmainak alkalmazása az
Elektromosság,
jellemzőit?
idegrendszer működésének
töltéshordozó; potenciál,
Hogyan képes válaszolni az idegmagyarázatakor.
feszültség; polarizáció,
rendszer a külső és belső ingerekre? Állandóság és változás
elektromágneses
Hogyan állítják elő és továbbítják
szempontjain alapuló
sugárzások; hő,
az idegsejtek a jeleket? Mi az oka
folyamatelemzés és magyarázat.
hőmérséklet; látható
az idegrendszer belső aktivitásáfény, domború lencse
Tematikai egység
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nak?
Mi a gerincvelő szerepe az idegi
szabályozásban?
Melyek az emberi érzékelés területei? Milyen közös és egyedi sajátosságok jellemzik érzékszerveinket? Mit tehetünk, érzékelési képességeink megőrzése érdekében?
Milyen szabályozó rendszerek őrködnek létfenntartó életműködéseink felett?
Hogyan alkalmazkodik szervezetünk a testi és lelki terheléshez? Mi
történik pihenés, feltöltődés során?
Hogyan szerveződik az emberi
agy? Hogyan születnek érzelmeink,
gondolataink? Hol és hogyan őrizzük emlékeinket, tanult képességeinket?
Melyek az idegrendszert érintő fontosabb rendellenességek, megbetegedések? Mit tehetünk megelőzésük érdekében?
A szabályozókör fogalma, elemei.
A negatív visszacsatolás működési
elve, biológiai szerepe. Egy példa
ismerete.
Az idegsejt felépítése. A nyugalmi
potenciál tényezői, értéke. Akciós
potenciál kialakulása, terjedése.
Kémiai szinapszis hatásai: serkentés és gátlás. A szinapszisok működésére ható anyagok. Az idegsejtek
aktivitásának belső ritmusa (biológiai órák).
A gerincvelő felépítése, kapcsolatai, funkciói. Szomatikus és vegetatív gerincvelői reflexek.
Az inger fogalma, típusai. A receptor funkciói. A szem felépítése, a
látás folyamata, jellemzői. Alkalmazkodás a változó távolsághoz és
fényerőhöz. A fül felépítése, a hallás és egyensúlyozás folyamata. A
kémiai érzékelés (szaglás, ízlelés).
Észlelés és érzékelés különbsége,
az agy szerepe az érzékelésben.
Szemhibák és látásjavító eszközök,
módszerek. A halláskárosodás kockázatai. Zajártalom. Az érzékszervek vizsgálati módszerei.

A jel fizikai, kémiai és biológiai
értelmezése.
A környezetben előforduló, az
élőlények számára adekvát hatások,
energiaformák azonosítása, az inger
fogalmának értelmezése.
Reflextípusok megkülönböztetése,
a reflexkör felépítése és működése
közötti kapcsolat értelmezése.
A környezetben előforduló, az
élőlények számára adekvát hatások,
energiaformák azonosítása, az inger
fogalmának értelmezése.
Az érzékszervek felépítése és
működése közötti összefüggés
elemzése.
Elvégzett érzékelés-élettani
kísérletek értelmezése.
Szomatikus és vegetatív
szabályozás megkülönböztetése, a
vegetatív szabályozás néhány
területének, módjának és
funkciójának értelmezése. A
szabályozás elemzése példákon.
Felépítés és működés kapcsolatba
hozása, a rendszerszerűség
felismerése és magyarázata.
A gyakoribb idegrendszeri
megbetegedések azonosítása
jellegzetes tüneteik alapján.
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képalkotása,
törésmutató; rezgések és
hullámok,
hullámtípusok,
hullámjelenségek,
hullámhossz és
frekvencia; mágnesség,
rezonancia;
röntgensugárzás.
Kémia:
A molekulák szerkezete,
energia- és
információtartalma.
Testkultúra:
Motoros képességek;
prevenció, életvezetés,
egészségfejlesztés,
relaxáció.

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

Vegetatív szabályozás fogalma,
funkciója, szabályozási területei.
Szimpatikus és paraszimpatikus
működés. Egy vegetatív működés
szabályozásának példája (pl. légzés).
Az agy részei. Agyidegek. Az agykéreg komplexitása, sejthálózatok,
kéreg alatti magvak, fehér állomány. Az értelmi és érzelmi működés, a memória. Éberség és alvás
ritmusa, az ingerek változatosságának szerepe.
Az agy vizsgálati módszerei.
Idegrendszeri sérülések okai, gyakoribb esetei és következményei
(ideg-, gerinc-, agysérülés). Fejlődési rendellenességek, fogyatékosság. Fertőzések. Agyi keringési
zavarok. Parkinson-kór, Alzheimerkór, prionbetegség.
Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, idegsejt (neuron), akciós
Kulcsfogalmak/ potenciál, ingerküszöb, szinapszis, reflexkör, szomatikus és vegetatív
idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus működés, érzékelés, érzékszerv,
fogalmak
nagyagy, kisagy, agytörzs, agykéreg.

Órakeret
10 óra
A fehérjék szerkezete. Katalízis. Az öröklődés törvényei (Mendel).
Előzetes tudás
A sejt fölépítése.
A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának
belátása, a módszerek tudatos alkalmazása. Vizsgálati módszerek,
Nevelési-fejlesztési tudományos eredmények és ezek érvényességi körének értelmezése. Az
orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének megértése.
célok
Az érveken alapuló vitakultúra fejlesztése, a felelős állásfoglalás iránti
igény felkeltése.
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
Mi magyarázza tulajdonságok cso- Az osztódások szerepének
Kémia:
portjainak együttes öröklését? Mi- értelmezése a testi és ivarsejtek
Cukrok, foszforsav,
ből vannak, hol vannak és hogyan létrejöttében és a genetikai
kondenzáció. A fehérjék
működnek a gének? Mi rögzíti
sokféleség fenntartásában.
fölépítése.
bennük az információt?
A nukleinsavak örökítő szerepének
Mi a szerepe és haszna a szexuali- bizonyítása.
tásnak a faj szempontjából (szem- Kodon-szótár használata.
Fizika:
ben az ivartalan szaporodással)?
Elektromágneses és
Hogyan alkalmazkodik a génműGénmutáció következményének
radioaktív sugárzások
ködés a környezethez?
értelmezése kodon-szótár
típusai.
Hogyan lesz a petesejtből ember:
segítségével.
mi dönti el, hogy mely gének, miTematikai egység

Molekuláris genetika
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kor és meddig működnek?
Mi hangolja össze sejtjeink génműködését? Miért jönnek létre
daganatos megbetegedések? Miért
fejlődünk, öregszünk, és miért halunk meg?
Hogyan, miért és milyen mértékben avatkozhat bele az ember a
genom működésébe?
Miben segíthet a számítógép használata a génműködés megértésében, a személyre szabott gyógyításban, a múlt feltárásában?

Szabályozott génműködés
értelmezése ábra alapján.
Daganatra utaló jelek fölismerése.
Sebkezelés elsajátítása.
Az érvek és ellenérvek
összevetése.
Információforrások kritikus
értékelése.

Művészetismeret–
kommunikáció:
Fejlődés, öregedés és
halál témái.
Tudományos-fantasztikus
témakörök.
Történelem:
Hiroshima, Bhopal,
Csernobil – környezeti
katasztrófák.

A genetikai kapcsoltság és oka
(kromoszómák).
A számtartó és a számfelező osztódás; a sejtciklus.
A nukleinsavak alapfölépítése.
A vírusok szaporodása, vírus okozta betegségek.
Testi és ivari kromoszómák, a
nemhez kötött öröklés jellemzői.
A DNS megkettőződése, információáramlás a fehérjék szintézise
során (gén > fehérje > jelleg).
A mutációk típusai, gyakoriságuk,
lehetséges hatásaik, mutagén tényezők (sugárzás, vegyületek).
Mutagén hatások kerülésének, ill.
mérséklésének módjai.
A sejtek állapotának időleges megváltozása (pl. operon).
A sejtek állapotának tartós megváltozása: differenciálódás, a többsejtűek egyedfejlődése.
Példa a génműködés szabályozottságára. A szabályozott működés
zavara (daganatos betegségek). Az
őssejtek lehetséges felhasználása.
Tartós károsodás (szövetelhalás) és
regeneráció. Az öregedés lehetséges okai.
A géntechnológia lehetőségei,
kockázatai és néhány alkalmazása
(genetikailag módosított élőlények,
génterápia). A genomika céljai. A
tudományos eredmények alkalmazásaival kapcsolatos dilemmák.
Kulcsfogalmak/ Kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció,
differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika.
fogalmak
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Tematikai egység

Öröklődés az egyed szintjén

Órakeret
16 óra

A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma.
Az ivaros szaporodás genetikai lényege. Vércsoport-antigének.
Az információ-kifejeződés folyamatainak megértése az élővilágban. A
tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának
Nevelési-fejlesztési
belátása, a módszerek tudatos alkalmazása. A problémák tudatos
célok
azonosítása, feltevések megvizsgálása.
A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Mi magyarázza az öröklött tulajMendel módszereinek,
Matematika:
donságok megjelenését vagy eltűeredményeinek és ezek
Valószínűség, eloszlás.
nését? Milyen mértékben befolyá- érvényességi körének értelmezése. Gyakoriság, relatív gyasolhatja a környezet vagy a nevelés Öröklött jelleg megjelenésének
koriság. Véletlen eseaz öröklött jellegek megnyilvánulá- számszerű megadása (az
mény valószínűsége.
sát? Mi az oka és jelentősége bioló- öröklésmenet ismeretében).
giai sokféleségünknek?
Következtetés allélkölcsönhatásra
(az eloszlás ismeretében).
Művészetismeret–
Mendel szemléletmódja (a gén mint Családfa értelmezése.
kommunikáció:
szerkezet nélküli egység), módsze- Kockázati tényező és
Példák az emberi élet
re, eredményei.
elővigyázatosság értelmezése
értékére (Teiresziasz,
Allélkölcsönhatások (dominancia). genetikai példán.
Oidipusz).
Példák emberi tulajdonságok öröklődésére.
Minőségi és mennyiségi jelleg
A beltenyésztés és kockázata (állat- megkülönböztetése. Mennyiségi
Történelem:
tenyésztés, természetvédelem, roeloszlás grafikus megjelenítésének Termékeny félhold – az
konházasság veszélye).
értelmezése.
állat- és
Példák hajlamok öröklésére. Kocnövénynemesítés
kázati tényezők és gének kölcsöntörténelmi szerepe,
hatása. Az egyén és a társadalom
helyszínei.
együttélése öröklött hiányokkal
(diéta).
A genetikai sokféleség jellemzése
(allélszám) és biológiai szerepe
(nemesítés, az alkalmazkodás lehetősége).
A környezet hatása mennyiségi
jellegek öröklésére, sok gén – egy
tulajdonság kapcsolat.
Kulcsfogalmak/ Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, beltenyésztés,
genetikai sokféleség (diverzitás).
fogalmak
Előzetes tudás

Tematikai egység
Előzetes tudás
Nevelési-fejlesztési
célok

Órakeret
8 óra
Genetika: mitózis és meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok
hatásmechanizmusa, visszacsatolások.
A vezéreltség, szabályozottság általános mechanizmusainak megértése a
szaporodás és az öröklődés kapcsolatainak példáján.
Szaporodás, szexualitás
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Az egyirányú és a körfolyamatok közti különbség megértése a nemi
működések példáján.
A felelős párkapcsolatok gyakorlását és a pályaválasztást segítő önismeret
fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati Az ivartalan és az ivaros
Történelem:
alkalmazások:
szaporodás előnyeinek és
A nemi különbségeket
Mi magyarázza az ivaros úton lét- hátrányainak összehasonlító
kiemelő, illetve az azokat
rejött utódok sokféleségét, az ivar- jellemzése.
elfedő szokások,
sejtek és az ivarsejteket létrehozó Az ivarsejtek összevetése.
öltözetek.
egyedek különbségeit, a férfi és nő A ciklikus működések megértése.
biológiailag eltérő jellemzőit?
A családtervezés lehetőségei
kapcsán érvek és tények
Művészetismeret–
Ismeretek:
megbeszélése.
kommunikáció:
Ivaros és ivartalan szaporodásforA szerelem és szexualitás,
mák az élővilágban.
Filmek, folyamatábrák, makettek a család és születés, a
Klónozás.
értelmezése.
gyermekkor és serdülés
Kromoszomális, elődleges és mámint irodalmi téma.
sodlagos nemi jellegek.
A férfi és női ivarsejtek, ivarszervek felépítése, működése, a nemi
működések szabályozása.
Családtervezés és lehetőségei. A
megtermékenyülés, a méhen belüli
élet fő jellemzői.
A magzati élet védelme. Az egyén
szabadsága és felelőssége Születés.
A születés utáni élet fő szakaszainak biológiai jellemzői.
Ivartalan és ivaros szaporodás (szexualitás), klónozás, tüsző, sárgatest,
Kulcsfogalmak/ tüszőserkentő és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatestserkentő és sárgatesthormon (progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció,
fogalmak
menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény.

Tematikai egység

A biológiai evolúció

Órakeret
12 óra

Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.
Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az egyéni
Előzetes tudás
életben.
Módszerek, tudományos eredmények és ezek érvényességi körének
elemzése. A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az
elképzelések, az egymást váltó vagy egymást kiegészítő elméletek
megszületéseként és háttérbe szorulásaként.
Nevelési-fejlesztési
A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása.
célok
Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcsolása.
Természeti értékek és károk, környezeti károk felismerése, a cselekvési
lehetőségek felmérése, a környezet iránti felelős magatartás erősítése. A
fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszerek értelmezése.
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
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Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Hogyan alkalmazkodnak az élőlénycsoportok a változó körülményekhez? Hogyan befolyásolható ez
a folyamat az ember által szándékosan (nemesítés) vagy akaratlanul
(járványok kialakulása). Minek
alapján következtethetünk a jelenből a múltra és mi jelezhető előre a
jövőből? Mikor és hogyan befolyásolhatják kis változások (pl. egyéni
döntések) a jövőt meghatározó folyamatokat?

Az evolúciós gondolat változásának
értelmezése.
Populációgenetikai folyamatok
értelmezése.
A korreláció-elv alkalmazása.
A módszerek korlátainak,
feltételeinek elemzése.

Matematika:
Függvények használata
valós folyamatok elemzésében. Gyakoriság,
relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége.

Érvek és ellenérvek összevetése, az
evolúció
mechanizmusaira Fizika:
vonatkozó
információforrások Az Univerzum
kritikus felhasználása.
kialakulása.

Történelem:
Ismeretek:
Társadalomfejlődési
Darwin és kortársainak érvei a faelméletek; példák a
jok változása mellett. Az evolúció
technikai evolúcióra; a
darwini leírása. A populációgenetiszelekció szerepe a
kai modell (véletlen, öröklődő varinövény- és
ációk gyakoriság-változása).
állatnemesítésben;
Szelekció-típusok. A genetikai válásatások, restaurálás,
tozatosságot növelő és csökkentő
kormeghatározás;
tényezők.
járványok
A fosszíliák értelmezése: az egykotörténelemformáló
ri élőlények rekonstrukciója (korreszerepe.
láció), a lelet kora.
Rezisztens kórokozók, gyomok
megjelenése és terjedése.
Művészetismeret–
A bioszféra evolúciójának néhány
kommunikáció:
feltételezett kulcslépése: eukarióta
Népek és nyelvek
sejt, oxidáló légkör, soksejtűség,
rokonságának kérdése.
szárazföldre lépés, önreflexió (tustílusok változásai.
dat). Fajok, csoportok kihalásának
lehetséges okai.
Vitatott kérdések (irányultság, önszerveződés, emberi evolúció).
Kulcsfogalmak/ Kibontakozás (evolúció), kiválogatódás (szelekció), kövület (fosszília),
korreláció, törzsfa.
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás

Nevelési-fejlesztési
célok

Gazdálkodás és fenntarthatóság

Órakeret
6 óra

Életközösségek, populációs kölcsönhatások, talajképződés.
Genetikai sokféleség.
Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. Lokális
és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése.
Evolúciós magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai,
földrajzi, történelmi tényekre; az ember szerepének kritikus vizsgálata.
A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák okainak
elemzése, elkerülésük lehetőségei.
Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet
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minden területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe.
Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a
háztartásokban és kisközösségekben.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Hogyan határozzák meg a terméA fenntartható gazdálkodás
Történelem:
szeti feltételek az emberi létet? Mi- biológiai feltételeinek
Történeti ökológia;
lyen mértékig és mennyire tartósan megfogalmazása.
civilizációs
befolyásolhatjuk e feltételeket? Mik
korszakváltások okai;
a történelem biológiai tanulságai?
A természetvédelem genetikai
példák nemzetközi
Milyen gazdálkodási és gondolko- hátterének értelmezése.
egyezményekre;
dási- életmódbeli formák lehetnek
globalizációs
fennmaradásunk feltételei?
Az ökológiai lábnyom csökkentése tendenciák és
lehetőségeinek megfogalmazása az függetlenségi
Az ember hatása a földi élővilágra a iskolai, ill. lakókörnyezetben.
törekvések hátterei.
történelem során. Önpusztító civili- Autonómia és együttműködés
zációk és a természeti környezettel lehetőségeinek elemzése.
összhangban maradó gazdálkodási
Művészetismeret–
formák.
kommunikáció:
A természeti környezet terhelése:
Ember és természet
fajok kiirtása, az élőhelyek beszűkíviszonyának
tése és részekre szabdalása, szenymegfogalmazásai.
nyezőanyag-kibocsátás, fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió.
Fajok, területek és a biológiai sokféleség védelme. A természetvédelem lehetőségei.
A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei.
Ökológiai lábnyom.
Az ökológiai krízis társadalmiszemléleti hátterének fő tényezői
(fogyasztás, városiasodás, fosszilis
energia felhasználása, globalizáció).
Környezeti etika.
Kulcsfogalmak/ Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, erózió, kibocsátás
(emisszió), határérték, környezeti terhelés.
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei az évfolyam végén

Gyakorlat a fölépítés és működés kapcsolatának felismerésére és elemzésére
a biológia különböző szerveződési szintjein. A működés törvényszerűségeit
keresése élő rendszerekben, a funkció értelmezése mint a magasabb
szerveződési szintben betöltött szerep. A folyamatokat jellemző történetiség
szemlélete, a modern biológia tudománya mint e két látásmód
összekapcsolása. A tudomány leíró módszereit és magyarázó erejét
tartalmazó világkép, egyben a folyamatok és formák szerepének a természet
egészében való elhelyezése. Képalkotás a Föld élővilágának gazdagságáról,
természeti örökségünk jelentőségéről és veszélyeztetettségéről. Testi és lelki
egészség megóvásának képessége biológiai ismeretekre alapozott, tudatosabb
életmóddal. Különbségtétel az értékes hagyományok és az önpusztító
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szokások között. A környezetet, a testi és szellemi egészségünket próbára
tevő globális válság következményeinek felismerése, a fenntarthatóságot
szolgáló cselekvési késztetések és gyakorlati készségek megléte.
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3.5.5

Fizika

3.5.5.1 Fizika - 11-12. évfolyam
A fizika fakultáció a természettudományos képzés része, s azoknak a diákoknak a felkészítése a továbbtanulásra, akik mérnöki, vagy szaktudósi pályára készülnek. A 11.-12. évfolyamon öszszesen 268 órában egészíthetik ki tanulmányaikat a fizika tantárgyból érettségire készülő diákok.
Az általunk választott gimnáziumi fizika tantárgy kerettantervi óraszáma a 9-12. évfolyamra 200, a
fizika fakultáció kerettantervi óraszáma 241 óra a 11.-12. évfolyamra. A tanterv a gimnáziumi fizika kerettantervre épül, ennek óraszámát, ismereteit egészíti ki az emelt szintű érettségi követelményeknek megfelelő ismeretekkel, számításokkal.
A témakörök, modulok szerkezete, szövege megegyezik a kerettantervével. Abban az esetben, ha az
ismeretanyag bővítése megkívánja, az adott modul óraszáma magasabb, mint az alapul szolgáló
kerettantervé.
A tantárgy szervesen kapcsolódik a természettudomány tantárgyhoz céljaiban és folyamatában is.
Célunk a problémaközpontúság, a gyakorlatiasság és az ismeretek egyensúlyának megteremtése a motiváció folyamatos fenntartásának és minden diák eredményes tanulásának érdekében,
mely megteremti a lehetőségét annak, hogy tanítványaink logikusan gondolkodó, a világ belső öszszefüggéseit megértő, felelős döntésekre kész felnőttekké váljanak.
Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a körülöttünk lévő természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben lehetővé teszi a
mélyebb összefüggések felismerését is, a természettudományos pályára készülök közép- vagy emelt
szintű érettségi vizsgájára történő felkészülést.
A fizika tanterv folytatja a természettudomány céljainak megfelelő szemléletet, s a számítási
feladatokkal a tananyag mélyebb megértésére törekszik, de fontosnak tartja a számítások elvégzését, mert az ismeretek elmélyítésének ez az alapja.
A bevezető következő része a fizika tantervből kiemelt rész, mely igaz a természettudományos érdeklődésű diákok képzésére is.
„A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgy belső összefüggéseinek rendszerét is módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelkedő jelentőségű a megfelelő
szövegértés. Mindez felöleli a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek működésének értelmezését, a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy kategória-elem viszony áttekintését,
az idegen vagy nem szokványos kifejezések jelentésének felismerését, az áttételesen megfogalmazott információk azonosítását.
Az információs források között kiemelkedő szerepet tölt be a média, mely hatékonyan kelti
fel az érdeklődést a tudomány eredményei iránt. A média hatása egyszerre hasznos és ugyanakkor
igen káros is lehet. A természettudományos képzés célja ezért az is, hogy a diákokat médiatudatosságra nevelje, ösztönözze a világ média által való leképezésének kritikus elemzését, értelmezését.”
„A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai eszközök. A fizika
szempontjából elsősorban a mérések értékelését segítő szoftvereket, illetve a megfelelően megválasztott oktató programokat, interneten elérhető filmeket, animációkat emelhetjük ki. Azonban
hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén rendkívül sok szakmailag hibás
anyaghoz is hozzájuthatunk, ami megnöveli a tanár felelősségét.
A fizika tantárgy keretében eszközként használjuk a matematikát. A tanterv alkalmazása során az életkornak megfelelően megjelennek az adatgyűjtés, tapasztalat, értelmezés, megértés folyamatait segítő matematikai modellek, eszközök, például matematikai műveletek, függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok.
A tanterv kereszthivatkozásaiban a fenti képességterületekre csak a hangsúlyosabb esetekben térünk ki külön.
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A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés során
megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. Célunk, hogy a tanulók képesek legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök működésének elvét, a fizikát
érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák jelentőségét, és felelős módon tudjanak
állást foglalni ezekben a kérdésekben.
A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel, támogatja a
csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a kompetencia-alapú oktatást, a számítógépes animációk és szimulációk bemutatását, az interaktivitást, az aktív táblák és digitális palatáblák használatát. A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani
sokfélesége.”
„A tanult anyag megalapozza a jelenségek mögött rejlő absztrakt általános törvények felismerését, az alkalmazások megértését segítő egyszerű számítások elvégzését is. Képessé tesz a mindennapi életben is előforduló fizikai fogalmak és mennyiségek használatára, kísérletek értelmezésére, tervezésére, mérések kivitelezésére, értelmezésére. Cél a természettudomány tantárgy alapozásának felhasználásával a természet és környezet belső összefüggéseinek mind mélyebb megértetése
révén megnövelni a tanulóknak a lokális és a globális környezet problémái iránti érzékenységét,
kialakítani a cselekvő attitűdöt. Ennek része a környezettudatos fogyasztói szemlélet, az állampolgári felelősség fejlesztése, a fizika fontosságának, gyakorlati hasznának felismertetése. Az alkalmazandó pedagógiai módszerek a természettudományos kompetencia fejlesztése mellett különösen az
anyanyelvi és digitális kompetenciát, a matematikai kompetenciát, valamint az együttműködést erősítik.”
A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát
fedik le. Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló és beszámoló órákat (pl. projektzáró prezentáció, témazáró dolgozat stb.) is.

1447

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

3.5.5.1.1 11. évfolyam
Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
12 óra
Az általános iskolából és a mindennapi tapasztalatokból szerzett ismeretek,
melyek a közlekedésre, a mozgásra, illetve a mozgásállapot-változásra vonatkoznak.
A közlekedés mint rendszer értelmezése, az állandóság és változás megjelenítése a mozgások leírásában. Az egyéni felelősségtudat formálása.
A közlekedés kinematikai problémái

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Járművek sebessége, gyorsítása,
fékezése.
A biztonságos (és kényelmes) közlekedés eszközei, például:
tempomat, távolságtartó radar, tolató radar.
Szabadesés, a jellemző út-idő öszszefüggés. A szabadesés és a gravitáció kapcsolata.
Ismeretek:
Kinematikai alapfogalmak: út,
hely, sebesség, átlagsebesség.
A sebesség különböző mértékegységei.
A gyorsulás fogalma, mértékegysége.
Az egyenletes körmozgást leíró
kinematikai jellemzők (pályasugár,
kerületi sebesség, fordulatszám,
keringési idő, szögsebesség, centripetális gyorsulás).

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Fejlesztési követelmények
Út-idő és sebesség-idő grafikonok
készítése, elemzése.
Számítások elvégzése az egyenes
vonalú egyenletes mozgás esetében.
A sebesség és a gyorsulás fogalma
közötti különbség felismerése.
A közlekedés kinematikai problémáinak gyakorlati, számításokkal
kísért elemzése (a gyorsuló mozgás
elemzése), pl.:
-

Kapcsolódási pontok
Matematika:
Függvény fogalma,
grafikus ábrázolás,
egyenletrendezés.
Biológia:
Élőlények mozgása,
sebességei, reakcióidő.

adott sebesség eléréséhez
szükséges idő,
a fékút nagysága,
a reakcióidő és a féktávolság
kapcsolata.

Mélységmérés időméréssel, a szabadesésre vonatkozó összefüggések
segítségével.
Annak felismerése, hogy a szabadesés gyorsulása más égitesteken
más.
A gyorsulás fogalmának megértése
állandó nagyságú, de változó irányú pillanatnyi sebesség esetében.
A vektorok felbontása összetevőkre.
A periodikus mozgás sajátságainak
áttekintése.
A sebesség-idő grafikon értelmezése során az út-idő grafikon, gyorsulás-idő grafikon megrajzolása
Sebesség, átlagsebesség, gyorsulás, keringési idő, fordulatszám szögsebesség,
centripetális gyorsulás, közlekedésbiztonság.

Órakeret
16 óra
A sebesség és a gyorsulás fogalma. A mozgásállapot változásra vonatkozó
A közlekedés dinamikai problémái
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ismeretek. Közlekedési előismeretek.
Az állandóság és változás ok-okozati kapcsolatainak felismertetése a közlekedés rendszerében. A környezettudatos gondolkodás formálása. A közlekedésbiztonság, a kockázatok és következmények felmérésén és az egyéni,
A tematikai egység valamint társas felelősség kérdésein keresztül az önismeret fejlesztése és a
nevelési-fejlesztési családi életre nevelés. Az ismeretek összekapcsolása a mindennapokban
tapasztalt jelenségekkel, a technikai eszközök működésével. A problémák
céljai
megoldásában – a megfelelő matematikai eszközöket is felhasználva – az
ismeretek alkalmazása. A fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati alEgyszerű számítások elvégzése Matematika:
kalmazások:
a gépjárművek fogyasztásának Vektorok, művetek
Az utasok terhelése egyenes vonalú
témakörében.
vektorokkal, egyenletegyenletes és egyenletesen gyorsuló
Az eredő erő szerkesztése,
rendezés.
mozgás esetén.
kiszámolása egyszerű esetekA súrlódás szerepe a közlekedésben,
ben.
például:
A súrlódás szerepének megér- Természettudomány:
megcsúszásgátló (ABS), kipörgésgátló, tése a gépjármű mozgása, iráTakarékosság, légfékerő-szabályozó, tapadás (a gumi vas- nyítása szempontjából.
szennyezés, zajszenytagsága, felülete).
Az energiatakarékos közlekenyezés,
Az utasok védelme a gépjárműben:
dés, a környezettudatos, a terközlekedésbiztonsági
- gyűrődési zóna,
mészet épségét óvó közlekedé- eszközök.
- biztonsági öv,
si magatartás kialakítása.
- légzsák.
A közlekedésbiztonsági eszköA gépjárművek fogyasztását befolyáso- zök jelentőségének és hatásló tényezők.
mechanizmusának megértése,
azok tudatos és következetes
Ismeretek:
alkalmazása a közlekedés soAz erő fogalma, mérése, mértékegysérán.
ge.
A gépjármű és a környezet
Newton törvényeinek megfogalmazása. kölcsönhatásának megértése.
Galilei, Newton munkássága.
Az erőhatások irányának, mérA mechanikai kölcsönhatásokban fellé- tékének elemzése, értelmezése
pő erők, az erők vektorjellege.
konkrét gyakorlati példákon.
Speciális erőhatások (nehézségi erő,
A kanyarodás fizikai alapjaiból
nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási
eredő következtetések levonáerők, rugóerő).
sa a vezetéstechnikára nézve.
A rugók erőtörvénye.
Egyszerű számítási feladatok
A kanyarodás dinamikai leírása.
elvégzése az eredő erő és a
Az egyenletes körmozgás dinamikai
gyorsulás közötti kapcsolat
feltétele.
mélyebb megértése érdekében.
A test súlya és a tömege közötti különbség megértése.
A mindennapos mechanikai
jelenségeknél az ok-okozati
kapcsolatok értelmezése.
Az erővektorok felbontásának
használata, értelmezése.
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Kulcsfogalmak/fogalmak

Tömeg, gyorsulás, erő, eredő erő, tehetetlenség, súly, súrlódás.

Tematikai egység/Fejlesztési cél

A tömegvonzás

A kinematika és a dinamika alapfogalmai, a súly értelmezése. A Naprendszerről, a bolygók mozgásáról tanult általános iskolai ismeretek. Térképismeret.

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A gravitációs kölcsönhatás értelmezése az anyagot jellemző kölcsönhatások
rendszerében. A Naprendszer mint összetett struktúra értelmezése a felépítés
és működés kapcsolatában. Az absztrakt gondolkodás fejlesztése.

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:
A közegellenállási erő természete.
A nehézségi gyorsulás földrajzi
helytől való függése.
Rakéták működése.
Űrhajózás, súlytalanság.
Mozgások a Naprendszerben: a
Hold és a bolygók keringése,
üstökösök, meteorok mozgása.
Ismeretek:
Newton tömegvonzási törvénye.
Eötvös Loránd munkássága.
A lendület fogalma, a lendületmegmaradás törvénye.
Kozmikus sebességek: körsebesség, szökési sebesség.
A bolygómozgás Kepler-féle
törvényei.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Órakeret
8 óra

Fejlesztési feladatok
Ejtési kísérletek elvégzése (például: kisméretű és nagyméretű
labdák esési idejének mérése
különböző magasságokból).
Egyszerű számítások elvégzése
szabadesésre.
A rakétaelv kísérleti vizsgálata.
A súlytalanság állapotának megértése, a súlytalanság fogalmának elkülönítése a gravitációs
vonzás hiányától.
Az általános tömegvonzás törvénye, illetve a Kepler-törvények
egyetemes természetének felismerése.
Tudománytörténeti információk
gyűjtése.
A lendületmegmaradás törvényének alkalmazása feladatmegoldásokban. A kényszererő és a
szabaderő fogalmának ismerete.

Kapcsolódási pontok
Történelem, Természettudomány:
Tudománytörténet.
Természettudomány:
GPS, rakéták, műholdak
alkalmazása, az űrhajózás
céljai.
Biológia:
Reakcióidő, állatok mozgásának elemzése (pl. medúza).
Matematika:
Egyenletrendezés.

Földrajz:
A Naprendszer szerkezete,
égitestek mozgása, csillagképek.
Tömegvonzás, lendület, lendület-megmaradás, Naprendszer, bolygómozgás.

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység

Órakeret
11 óra
A kinematika és a dinamika alapfogalmai. Vektorok felbontása összetevőkre.
A mechanikai energia fogalmának fejlesztése, a munka és energia kapcsolaA nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat.
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tának, az energia fajtáinak értelmezése. A munka, energia és teljesítmény
értelmezésén keresztül a tudományos és köznapi szóhasználat különbözőségének bemutatása.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
A mechanikai energia tárolási
Matematika:
alkalmazások:
lehetőségeinek felismerése, kísér- Alapműveletek, egyenGépek, járművek motorjának teljeletek elvégzése alapján.
letrendezés.
sítménye, nyomatéka.
A mechanikai energiák átalakítási
Az emberi teljesítmény fizikai hatá- folyamatainak felismerése kísérlerai.
tek elvégzése alapján.
Történelem, InformatiA súrlódás és a közegellenállás hatá- A mechanikai energiaka:
sa a mechanikai energiákra.
megmaradás tételének használata Adatgyűjtés.
számítási feladatokban.
Ismeretek:
A teljesítmény fogalma, régi és új
Munkavégzés, a mechanikai munka mértékegységeinek megismerése
Biológia:
fogalma, mértékegysége.
(lóerő, kilowatt), számítási, átÉlőlények mozgása,
A helyzeti energia, mozgási energia, számítási feladatok elvégzése.
teljesítménye.
rugalmas energia.
A munka és a teljesítmény számoA munkavégzés és az energiaváltolása egyenletesen változó erőhatás
zás kapcsolata.
esetén is. Kvantitatív értelemben
Testkultúra:
is a különféle mechanikai energia- Sportolók teljesítméfajták ismerete. Egyszerű feladanye.
tok megoldása a munkatétel segítségével. Néhány energiaátalakító
berendezés példáján értelmezze,
hogyan hasznosítjuk a természet
energiáit. A konzervatív erő fogalmának értelmezése.
nevelési-fejlesztési
céljai

Kulcsfogalmak/fogalmak

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Munka, mechanikai energia (helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas energia), energia-megmaradás, teljesítmény.

Órakeret
6 óra
Az erő fogalma. Vektorok összeadása, felbontása összetevőkre.
Az állandóság és változás fogalmának értelmezése, feltételeinek megjelenése a mechanikai egyensúlyi állapotok kapcsán. A fizikai ismereA tematikai egység nevetek alkalmazása a helyes testtartás fontosságának megértésében és a
lési-fejlesztési céljai
mozgásszervek egészségének megőrzésében, az önismeret (testkép,
szokások) fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Kapcsolódási ponFejlesztési követelmények
alkalmazások, ismeretek
tok
Problémák, jelenségek, gyakorlati alAz egyensúly és a nyugalom kö- Matematika:
kalmazások:
zötti különbség felismerése konk- Alapműveletek,
Egyensúlyi állapotok megjelenése min- rét példák alapján.
egyenletrendezés,
dennapi életünkben.
A súlyvonal és a súlypont megműveletek vektorokEgyszerű gépek alkalmazása - minden- határozása méréssel, illetve szákal.
napi eszközeink.
mítással, szerkesztéssel.
Számos példa felismerése a hétEgyszerű gépek a mindennapokban
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Ismeretek:
Az egyensúlyi állapotok fajtái:
-

biztos,
bizonytalan,
közömbös,
metastabil.

-

egyoldalú és kétoldalú emelő,
álló és mozgócsiga,
hengerkerék,
lejtő,
csavar,
ék.

Az egyszerű gépek főbb típusai:

köznapokból az egyszerű gépek
használatára (például: háztartási
gépek, építkezés a történelem
folyamán, sport stb.).
A különböző egyszerű gépek
működésének értelmezése.
Annak tudatosulása, hogy az
egyszerű gépek használatával
kedvezőbbé tehető a munkavégzés, azonban munkát, energiát
így sem takaríthatunk meg. A
jelenségek értelmezése egyszerű
számításokkal.

Testkultúra:
Kondicionáló gépek,
a test egyensúlyának
szerepe az egyes
sportágakban.

Testek egyensúlyi állapota, az egyensúly feltétele.
A forgatónyomaték fogalma.
Arkhimédész munkássága.
Kulcsfogalmak/fogalmak Egyensúlyi állapot, forgatónyomaték, egyszerű gép.

Tematikai egység/Fejlesztési cél

Órakeret
9 óra
Az egyenletes körmozgás kinematikájának és dinamikájának alapfogalmai.
Előzetes tudás
Vektorok. Rugóerő, rugalmas energia. Mechanikai energia-megmaradás.
Rezgések és hullámok a Földön a felépítés és működés viszonyrendszerében. A jelenségkör dinamikai hátterének értelmezése. A társadalmi felelősA tematikai egység
ség kérdéseinek hangsúlyozása a természeti katasztrófák bemutatásán kenevelési-fejlesztési
resztül. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az időmérés és az
céljai
építmények szerkezeti elemeinek bemutatása. Kezdeményezőkészség,
együttműködés fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési feladatok
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati alRezgő rendszerek kísérleti
Természettudomány:
kalmazások:
vizsgálata.
Időmérő szerkezetek,
Periodikus jelenségek (rugóhoz erősített A rezonancia feltételeinek
hidak, mozgó alkatrétest rezgése, fonálinga mozgása).
tanulmányozása gyakorlati
szek.
Csillapodó rezgések.
példákon a technikában és a
Kényszerrezgések.
természetben.
Rezonancia, rezonancia-katasztrófa.
A rezgések általános voltának, Matematika:
Mechanikai hullámok kialakulása.
létrejöttének megértése, a csil- Alapműveletek, egyenFöldrengések kialakulása, előrejelzése,
lapodás jelenségének felisme- letrendezés, táblázat és
tengerrengések, cunamik.
rése konkrét példákon.
grafikon készítése.
Az árapály-jelenség. A Hold és a Nap
A rezgések gerjesztésének
szerepe a jelenség létrejöttében.
felismerése néhány gyakorlati
példán.
Földrajz:
Ismeretek:
A hullámok mint térben terje- Földrengések,
A harmonikus rezgőmozgás jellemzői:
dő rezgések értelmezése gyalemeztektonika, ár- rezgésidő (periódusidő),
korlati példákon.
apály-jelenség.
- amplitúdó,
A földrengések létrejöttének
- frekvencia.
elemzése a Föld szerkezete
A harmonikus rezgőmozgás és a fonálalapján.
inga mozgásának energiaviszonyai, a
A földrengésekre, tengerrenRezgések, hullámok
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csillapítás leírása.
Hosszanti (longitudinális), keresztirányú
(transzverzális) hullám.
A mechanikai hullámok jellemzői: hullámhossz, terjedési sebesség.
A hullámhosszúság, a frekvencia és a
terjedési sebesség közötti kapcsolat ismerete.
Huygens munkássága.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

gésekre vonatkozó fizikai
alapismeretek elsajátítása, a
természeti katasztrófák idején
követendő helyes magatartás,
a földrengésbiztos épületek
sajátságainak megismerése.
Árapály-táblázatok elemzése.
A matematikai inga periódusidejét leíró összefüggés ismerete, alkalmazása méréseknél
és feladatokban.
Interferencia létrejöttének feltétele, állóhullámok kialakulásának feltétele.
Harmonikus rezgőmozgás, frekvencia, rezonancia, mechanikai hullám, hullámhosszúság, hullám terjedési sebessége.

Energia nélkül nem megy

Órakeret
9 óra

Mechanikai energiafajták. Mechanikai energia-megmaradás.
Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra a környezet és fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapotának, valamint az ember
A tematikai egység neveegészsége vonatkozásában. A tudatos és egészséges táplálkozás iránti
lési-fejlesztési céljai
igény erősítése. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az innováció és a kutatások jelentőségének felismerése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Kapcsolódási ponFejlesztési követelmények
alkalmazások, ismeretek
tok
Problémák, jelenségek, gyakorlati alEgyes táplálékok energiatartalKémia:
kalmazások:
mának összehasonlítása egyszerű Az üzemanyagok
A helyes táplálkozás energetikai vonat- számításokkal.
kémiai energiája, a
kozásai.
A hő fogalmának megértése, a hő táplálék megemészJoule-kísérlet: a hő mechanikai egyenér- és hőmérséklet fogalmának elkü- tésének kémiai fotéke.
lönítése.
lyamatai, elektrolíGépjárművek energiaforrásai, a különA gépjárművek energetikai jelzis.
böző üzemanyagok tulajdonságai.
lemzőinek felismerése, a környeKülönleges meghajtású járművek, pélzetre gyakorolt hatás mérlegelédául hibridautó, hidrogénnel hajtott mo- se.
Biológia:
tor, üzemanyagcella (tüzelőanyag-cella), Új járműmeghajtási megoldások
A táplálkozás alapelektromos autó.
nyomon követése gyűjtőmunka
vető biológiai foalapján, előnyök, hátrányok mér- lyamatai.
Ismeretek:
legelése, összehasonlítás.
A legfontosabb élelmiszerek energiatar- A munkatétel alkalmazása számítalmának ismerete.
tási feladatokban.
A hőközlés és az égéshő fogalma.
A hő régi és új mértékegységei: kalória,
joule.
Joule munkássága.
A fajhő fogalma.
A hatásfok fogalma, motorok hatásfoka.
Kulcsfogalmak/fogalmak Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok.
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Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A Nap

Órakeret
7 óra

Hőátadás. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.
A hőterjedés különböző mechanizmusainak (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) áttekintése a környezet és fenntarthatóság, a környezeti rendszerek
állapotának vonatkozásában. A hőtani ismeretek alkalmazása adott hétköznapi témában gyűjtött adatok kritikus értelmezésére, az alkalmazási
lehetőségek megítélésére.
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
A Napból a Föld felé áramló energia.
A napenergia felhasználási lehetőségei, például: napkollektor, napelem, napkohó, napkémény, naptó.
A hőfényképezés gyakorlati hasznosítása.
A hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzás megjelenése egy lakóház
működésében, lehetőségek energiatakarékos lakóházak építésekor.

A napsugárzás jelenségének, a
napsugárzás és a környezet kölcsönhatásainak megismerése.
A napállandó értelmezése.
A napenergia felhasználási lehetőségeinek környezettudatos felismerése.
A hőkisugárzás és a hőelnyelődés
arányosságának kvalitatív értelmezése.
A hővezetés, a hőáramlás és a hősugárzás alapvető jellemzőinek
felismerése, alkalmazása gyakorlati problémák elemzésekor.

Ismeretek:
Hővezetés: hővezető anyagok,
hőszigetelő anyagok.
Hőáramlás: természetes és mesterséges hőáramlás.
Hősugárzás: kisugárzás, elnyelődés.
Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás.
Kulcsfogalmak
/fogalmak

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Biológia:
Az „éltető Nap”, hőháztartás, öltözködés.
Művészetismeret–
kommunikáció, történelem:
A Nap kitüntetett szerepe
a mitológiában és a művészetekben.
Földrajz, természettudomány:
Csillagászat; a napsugárzás és az éghajlat kapcsolata.

Órakeret
8 óra
Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, halmazállapotváltozások, üvegházhatás, súrlódás.
A Naprendszer mint összefüggő fizikai rendszer megismerése, értelmezése,
állapotának és keletkezésének összekapcsolása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
A Naprendszer keletkezése, a

A Naprendszer fizikai viszonyai

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A Föld, a Naprendszer és a Kozmosz fejlődéséről alkotott csillagászati elképzelések áttekintése.

Történelem:
A napfogyatkozások
szerepe az emberi kul-
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perdületmegmaradás érvényesülése.
A Föld és a Hold kora.
A hold- és a napfogyatkozás.
A Merkúr, a Vénusz és a Mars
jellegzetességei.
Érdekességek a bolygókon:
-

hőmérsékleti viszonyok,
a Merkúr elnyúlt pályája,
a Vénusz különlegesen sűrű
légköre,
a Mars jégsapkái.

A kisbolygók övének elhelyezkedése, egyes objektumai.
A Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz jellegzetességei.
Az óriásbolygók anyaga.
Gyűrűk és holdak az óriásbolygók
körül.
A Vörös-folt a Jupiteren.
Meteorok, meteoritek.
Üstökösök és szerkezetük.
A Földet fenyegető kozmikus katasztrófa esélye, az esetleges fenyegetettség felismerése, elhárítása.

Az Föld mozgásaihoz kötött időszámítás logikájának megértése.
Egyszerű kísérletek végzése, értelmezése a perdületmegmaradásra.
A Földön uralkodó fizikai viszonyoknak és a Föld Naprendszeren
belüli helyzetének összekapcsolása.
A holdfázisok és a Hold égbolton
való helyzetének megfigyelése, az
összefüggés értelmezése.
Annak felismerése, hogy a Hold
miért mutatja mindig ugyanazt az
oldalát a Föld felé.
Holdfogyatkozás megfigyelése, a
holdfázis és holdfogyatkozás megkülönböztetése.
A bolygók fizikai viszonyainak és
felszínük állapotának összekapcsolása.
A légkör hiányának és a légkör jelenlétének, valamint a bolygófelszín
jellegzetességeinek kapcsolatára
vonatkozó felismerések megtétele.
Táblázati adatok segítségével két
égitest sajátságainak, felszíni viszonyainak összehasonlítása, az eltérések okainak és azok következményeinek az értelmezése.
A bolygók sajátosságainak, a bolygókutatás legfontosabb eredményeinek bemutatása internetes adatgyűjtést követően az osztálytársak
számára.
A Naprendszer óriásbolygóinak
felismerése képekről jellegzetességeik alapján.
Az űrben játszódó fantasztikus filmek kritikai elemzése a fizikai tartalom szempontjából.

túrában, a Hold „képének” értelmezése a
múltban.
Földrajz:
A tananyag csillagászati fejezetei, a Föld forgása és keringése, a
Föld forgásának következményei (nyugati
szelek öve), a Föld
belső szerkezete, földtörténeti katasztrófák.
Biológia:
A Hold és az ember
biológiai ciklusai, az
élet fizikai feltételei.

Ismeretek:
A Naprendszer szerkezete, legfontosabb objektumai.
A bolygók pályája, keringésük és
forgásuk sajátságai.
A Föld forgása, keringése, befolyása a Föld alakjára.
A Föld felszínét formáló erők. A
Hold jellemző adatai (távolság,
keringési idő, forgási periódus,
hőmérséklet), a légkör hiánya, a
holdfelszín, a Hold formakincse.
A Hold fázisai, holdfogyatkozás.
Kopernikusz és Kepler munkássága.
Kulcsfogalmak/fogalmak Pálya, keringés, forgás, csillag, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit.
Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

A csillagok világa

Órakeret
5 óra
Méretek, mértékegységek, magfúzió, a Nap sugárzása, energiatermelése.
A felépítés és működés kapcsolatának értelmezése a csillagokban mint természeti rendszerekben. Az Univerzum (általunk ismert része) anyagi egységének beláttatása.
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Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:
A csillagok lehetséges fejlődési folyamatai, fejlődésük sajátságai.
A Nap várható jövője.
A csillagtevékenység formái, ezek
észlelése.
Néhány különleges égi objektum (például: kettős csillag, fekete lyuk, szupernóva stb.).

A csillagok méretviszonyainak (nagyságrendeknek) áttekintése.
A csillagok energiatermelésének megértése.
A világunkban zajló folyamatos változás gondolatának
elfogadása a csillagok fejlődése kapcsán.
A csillagokra vonatkozó általános ismeretek alkalmazása a
Ismeretek:
Napra.
A csillagok definíciója, jellemzői,
A földi anyag és a csillagkegyakorisága, mérete, szerepük az eleletkezési folyamat közötti
mek kialakulásában.
kapcsolat átélése: „csillagok
A Nap és a Föld kölcsönhatása.
porából vagyunk valamenyA galaxisok alakja, szerkezete, galaxi- nyien”.
sunk, a Tejút.
Önálló projektmunkák, képek
gyűjtése, egyszerű megfigyeKritikai gondolkodás, etika:
lések végzése (például: a TejAz ember helye és szerepe a világban
út megfigyelése).
Kulcsfogalmak/fogalmak Csillag, galaxis, Tejút.

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Kapcsolódási pontok
Természettudomány, történelem:
Állandóság és változás; a
világ, a létezés keletkezéséről, természetéről alkotott elméletek.
Kémia:
A periódusos rendszer,
elemek keletkezése.
Művészetismeret–
kommunikáció:
Madách Imre: Az ember
tragédiája.

Órakeret
9 óra
Hőtani alapismeretek. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.
Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános elvek elsajátítása. Technikai rendszerek szerepének megismerése a háztartás enerA tematikai egység neve- giaellátásában. A környezet és fenntarthatóság vonatkozásainak áttekintése. Az egyéni felelősség erősítése, a felelős döntés képességének
lési-fejlesztési céljai
természettudományos megalapozása a háztartással kapcsolatos döntésekben, a családi élet vonatkozásaiban.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Kapcsolódási ponFejlesztési követelmények
alkalmazások, ismeretek
tok
Problémák, jelenségek, gyakorlati alA hőtan első főtételének értelme- Kémia:
kalmazások:
zése, egyszerű esetekben történő Gyors és lassú égés,
Fűtő és hűtő rendszerek: napkollektor,
alkalmazása.
élelmiszerkémia.
hőszivattyú, klímaberendezések.
Hőerőgépek felismerése a gyaMegújuló energiák hasznosítása: vízi
korlatban, például: gőzgép, gőzerőművek, szélkerekek, víz alatti „szél- turbina, robbanómotorok,
Gazdasági ismerekerekek”, biodízel, biomassza, biogáz.
Stirling-gép.
tek:
Sütő- és főzőkészülékek a múltBeruházás megtérüIsmeretek:
ban, a jelenben és a közeljövőlése, megtérülési idő.
Az energia-munka átalakítás alapvető
ben, használatuk megismerése,
törvényszerűségeinek és lehetőségeinek, kipróbálása.
a hasznosítható energia fogalmának
A hőtan I. főtételének matemati- Biológia:
ismerete.
kai értelmezése.
Táplálkozás, ökolóEnergiaátalakító gépek
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Kulcsfogalmak/fogalmak Megújuló energia, hasznosítható energia.

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

giai problémák.

Hasznosítható energia

Órakeret
10 óra
A hőtan első főtétele. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.
Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános elvek elsajátítása. A fenntarthatóságának kérdéseinek felismerése a környezeti
A tematikai egység neverendszerekben. Technikai rendszerek szabályozásának bemutatása az
lési-fejlesztési céljai
atomenergia felhasználása kapcsán. Az absztrakt gondolkodás fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Kapcsolódási ponFejlesztési követelmények
alkalmazások, ismeretek
tok
Problémák, jelenségek, gyakorlati alA hasznosítható energia fogalKémia:
kalmazások:
mának értelmezése.
Az atommag, reverAz emberiség energiaszükséglete.
A tömeghiány fogalmának isme- zibilis és nem reverAz energia felhasználása az egyes föld- rete, felhasználása egyszerűbb
zibilis folyamatok.
részeken, a különböző országokban.
számítási feladatokban, az atomA hasznosítható energia előállításának
mag-átalakulások során felszabalehetőségei.
duló energia nagyságának kiszáBiológia:
Az atomfegyverek típusai, kipróbálámítása.
Sugárzások biológiai
suk, az atomcsönd-egyezmény.
A tömeg-energia egyenértékűség hatásai, ökológiai
Az atomreaktorok típusai.
értelmezése.
problémák, az élet
A radioaktív hulladékok elhelyezésének Az atomenergia felhasználási
mint speciális foproblémái.
lehetőségeinek megismerése.
lyamat, ahol a rend
A közeljövőben Magyarországon épülő Megújuló és nem megújuló ener- növekszik.
erőművek típusai.
giaforrások összehasonlítása.
A hőtan második főtételének érIsmeretek:
telmezése néhány gyakorlati pél- Történelem:
Megfordítható és nem-megfordítható
dán keresztül. (pl. hőterjedés irá- A Hirosimára és
folyamatok.
nya, energia disszipáció részecs- Nagaszakira ledobott
Megújuló és a nem-megújuló energiake szintű értelmezése)
két atombomba törforrások.
Rend és rendezetlenség fogalmi
ténete, politikai hátSzilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede
tisztázása, spontán és rendeződési tere, későbbi követmunkássága.
folyamatok értelmezése egyszerű kezményei.
esetekben.
A reverzibilis és irreverzibilis
folyamatok felismerése, értelme- Földrajz:
zése a hőtan II. főtétele alapján.
Energiaforrások.
Megfordítható, nem-megfordítható folyamat, rend és rendezetlenség,
Kulcsfogalmak/fogalmak
atomenergia, hasznosítható energia.

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Vízkörnyezetünk fizikája

Órakeret
9 óra

Fajhő, hőmennyiség, energia.
A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek értelmezése a vízkörnyezet
A tematikai egység neve- kapcsán, a környezettudatosság fejlesztése. Halmazállapot-változások
sajátságainak azonosítása termikus rendszerekben, a fizikai modellezés
lési-fejlesztési céljai
képességének fejlesztése. Képi és verbális információ feldolgozásának
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erősítése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:
A víz különleges tulajdonságai (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő,
forráshő, fajhő), ezek hatása a természetben, illetve mesterséges környezetünkben.
Halmazállapot-változások (párolgás,
forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás,
szublimáció).
A nyomás és a halmazállapot-változás
kapcsolata.
Kölcsönhatások határfelületeken (felületi feszültség, hajszálcsövesség).
Lakóházak vizesedése.
Vérnyomás, véráramlás.

Fejlesztési követelmények

A különböző halmazállapotok
meghatározó tulajdonságainak
rendszerezése, ezek értelmezése
részecskemodellel és kölcsönhatás-típusokkal.
A jég rendhagyó hőtágulásából
adódó teendők, szabályok összegyűjtése (pl. a mélységi fagyhatár
szerepe az épületeknél, vízellátásnál stb.).
Hőmérséklet-hőmennyiség grafikonok készítése, elemzése halmazállapot-változásoknál.
A végső hőmérséklet meghatározása különböző halmazállapotú,
ill. különböző hőmérsékletű
anyagok keverésénél.
Ismeretek:
A felületi jelenségek önálló kísérA szilárd anyagok, folyadékok és gáleti vizsgálata.
zok tulajdonságai.
A vérnyomásmérés elvének átláA halmazállapot-változások energetikai tása.
viszonyai: olvadáshő, forráshő, párolgáshő.

Kapcsolódási pontok
Matematika:
A függvény fogalma,
grafikus ábrázolás,
egyenletrendezés.
Biológia:
Hajszálcsövesség
szerepe növényeknél,
a levegő páratartalmának a hatása az
élőlényekre, fagykár
a gyümölcsösökben,
a vérnyomásra ható
tényezők.

Kémia:
A különböző halmazállapotú anyagok
tulajdonságai, kapcsolatuk a szerkezettel, a halmazállapotváltozások anyagszerkezeti értelmezése, adszorpció.
Kulcsfogalmak/fogalmak Olvadáshő, forráshő, párolgáshő, termikus egyensúly, felületi feszültség.

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai

Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája

Órakeret
9 óra

A nyomás.
A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek tudatosítása az időjárást
befolyásoló fizikai folyamatok vizsgálatával kapcsolatban. Együttműködés, kezdeményezőkészség fejlesztése csoportmunkában folytatott
vizsgálódás során.

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:
A légnyomás változásai. A légnyomás
függése a tengerszint feletti magasságtól és annak élettani hatásai. A légnyomás és az időjárás kapcsolata.
Hidro- és aerodinamikai jelenségek.
Az áramlások nyomásviszonyai.

Fejlesztési követelmények
A felhajtóerő mint hidrosztatikai
nyomáskülönbség értelmezése.
A szél épületekre gyakorolt hatásának értelmezése példákon.
Természeti és technikai példák
gyűjtése és a fizikai elvek értelmezése a repülés kapcsán (termések, állatok, repülő szerkeze1458

Kapcsolódási pontok
Matematika:
Exponenciális függvény.
Testkultúra:
Sport nagy magasságokban, sportolás a
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A repülőgépek szárnyának sajátosságai
(a szárnyra ható emelőerő). A légcsavar
kialakításának sajátságai.
A légkör áramlásainak és a tenger áramlásának fizikai jellemzői, a mozgató
fizikai hatások.
Az időjárás elemei, csapadékformák, a
csapadékok kialakulásának fizikai leírása.
A víz körforgása, befagyó tavak, jéghegyek.
A szél energiája.
Termik (például: vitorlázó repülő, sárkányrepülő, vitorlázóernyő), repülők
szárnykialakítása.
Hangrobbanás.
Légzés.

tek stb.).
Az időjárás elemeinek önálló
vizsgálata.
A jég rendhagyó viselkedése
következményeinek bemutatása
konkrét gyakorlati példákon.
A szélben rejlő energia lehetőségeinek átlátása. A szélerőművek
előnyeinek és hátrányainak demonstrálása.
Egyszerű repülőeszközök készítése.
Önálló kísérletezés: felfelé áramló levegő bemutatása, a tüdő modellezése stb.

mélyben.
Biológia:
Keszonbetegség,
hegyibetegség, madarak repülése.
Földrajz:
Térképek, atlaszok
használata, csapadékok, csapadékeloszlás, légköri nyomás,
a nagy földi légkörzés, tengeráramlatok,
a víz körforgása.

Ismeretek:
Nyomás, hőmérséklet, páratartalom. A
levegő mint ideális gáz jellemzése.
A hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő.
A páratartalom fogalma, a telített gőz.
A repülés elve. A légellenállás.
Röppálya.
Kármán Tódor munkássága.
Légnyomás, hidrosztatikai nyomás és felhajtóerő, aerodinamikai felKulcsfogalmak/fogalmak
hajtóerő.
Tematikai egység /Fejlesztési Globális környezeti problémák fizikai vonatkoÓrakeret
cél
zásai
7 óra
A hő terjedésével kapcsolatos ismeretek.
Előzetes tudás
A környezettudatos magatartás fejlesztése, a globális szemlélet
erősítése. A környezeti rendszerek állapotának, védelmének és
A tematikai egység nevelésifenntarthatóságának megismertetése gyakorlati példákon kereszfejlesztési céljai
tül. Médiatudatosságra nevelés a szerzett információk tényeken
alapuló, kritikus mérlegelésén keresztül.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati alMegfelelő segédletek felhaszBiológia, természettukalmazások:
nálásával a saját ökológiai láb- domány:
Hatásunk a környezetünkre, az ökolónyom megbecsülése. A csökAz ökológia fogalma.
giai lábnyomot meghatározó tényezők: kentés módozatainak végigtáplálkozás, lakhatás, közlekedés stb.
gondolása, környezettudatos
A hatások elemzése a fizika szempont- fogyasztói szemlélet fejlődése. Földrajz, természettujából.
A környezeti ártalmak megisdomány:
A Föld véges eltartóképessége.
merése, súlyozása (például:
Környezetvédelem,
Környezetszennyezési, légszennyezési újságcikkek értelmezése, a
megújuló és nem megproblémák, azok fizikai hatása.
környezettel kapcsolatos poliújuló energiaforrások.
Az ózonpajzs szerepe.
tikai viták pro- és kontra érv1459
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Ipari létesítmények biztonsága.
A globális felmelegedés kérdése.
Üvegházhatás a természetben, az
üvegházhatás szerepe. A globális felmelegedéssel kapcsolatos tudományos,
politikai és áltudományos viták.

rendszerének megértése).
A globális felmelegedés objektív tényeinek és a lehetséges
okokkal kapcsolatos feltevéseknek az elkülönítése.
A környezet állapota és a gazdasági érdekek lehetséges öszszefüggéseinek megértése.

Ismeretek:
A hősugárzás (elektromágneses hullám) kölcsönhatása egy kiterjedt testtel.
Az üvegházgázok fogalma, az emberi
tevékenység szerepe az üvegházhatás
erősítésében.
A széndioxid-kvóta.
Kulcsfogalmak/fogalmak Ökológiai lábnyom, üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs.

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A hang és a hangszerek világa

Órakeret
9 óra

Rezgések fizikai leírása. A sebesség fogalma.
A hang szerepének megértése az emberi szervezet megismerésében,
A tematikai egység neveléaz ember érzékelésében, egészségében. A hang szerepének megismesi-fejlesztési céljai
rése a kommunikációs rendszerekben.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Kapcsolódási ponFejlesztési követelmények
alkalmazások, ismeretek
tok
Problémák, jelenségek, gyakorlati alA hangmagasság és frekvencia
Matematika:
kalmazások:
összekapcsolása kísérleti tapasz- Periodikus függvéA hangsebesség mérése, a hangsebesség talat alapján.
nyek.
függése a közegtől.
Hangsebesség-mérés elvégzése.
Doppler-hatás.
Közeledő, illetve távolodó autók
Az emberi hangérzékelés fizikai alapjai. hangjának vizsgálata.
Természettudomány:
A hangok keltésének eljárásai, hangsze- Gyűjtőmunka: néhány jellegzetes Járművek és egyéb
rek.
hang elhelyezése a decibelskálán. eszközök zajkiboHúros hangszerek, a húrok rezgései.
Kísérlet: felhang megszólaltatása csátása, zajvédelem
Sípok fajtái.
húros hangszeren, kvalitatív
és az egészséges
A zajszennyezés.
vizsgálatok: feszítőerő - hangma- környezethez való
Ultrahang a természetben és gyógygasság.
jog (élet az autópáászatban.
Vizet tartalmazó kémcsövek
lyák szomszédságáhangmagasságának vizsgálata.
ban).
Ismeretek:
Gyűjtőmunka: a fokozott hangerő
A hang fizikai jellemzői.
egészségkárosító hatása, a hatást
A hang terjedésének mechanizmusa.
csökkentő biztonsági intézkedéBiológia:
Hangintenzitás, a decibel fogalma.
sek.
A hallás, a denevéFelharmonikusok.
Az állóhullámok kialakulásának
rek és az ultrahang
feltétele. A hullámok visszaverő- kapcsolata, az ultradésének megfigyelése rögzített és hang szerepe a diagszabad végről.
nosztikában, „gyógyító hangok”, fájdalomküszöb.
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Ének, természettudomány:
A hangszerek típusai.
Kulcsfogalmak/fogalmak Frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, alaphang, felharmonikus.

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

Eligazodás a közvetlen természeti és technikai környezetben, a tanultak öszszekapcsolása mindennapi eszközeik működési elvével, biztonságos használatával. Saját szervezetünk működésének, a működés fizikai aspektusainak ismerete, valamint a mozgás, tájékozódás, közlekedés, a legalapvetőbb fizikai
vonatkozások ismerete, ezek gyakorlati alkalmazásai. Az ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyök és problémák ismerete, az emberiség
felelősségének tudatosítása a környezet megóvásában.
Fizikai jelenségek megfigyelése és az ennek során szerzett tapasztalatok elmondása. A megfigyelt jelenségek ok-okozati hátterének feltárása. álni A tanult fizikai alapfogalmak helyes használata. Ismerjék és használják A tanult
fizikai mennyiségek mértékegységeinek ismerete és helyes használata. A tanult mértékegységek használata a mindennapi életben is - használt mennyiségek esetében. A tanult összefüggések, fizikai állandók kiválasztása a képletés táblázatgyűjteményből, a formulákat értelmezése. A világhálón a témához
kapcsolódó érdekes és hasznos adatok, információk gyűjtése.
Annak tudása, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére. Egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemek elválasztása a
lényegtelenektől, egyszerűbb számításokat elvégzése, helyes logikai következtetések levonása.

3.5.5.1.2 12. évfolyam
Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Szikrák és villámok

Órakeret
12 óra

Erő-ellenerő, munkavégzés, elektromos töltés fogalma.
Az elektromos alapjelenségek értelmezése az anyagot jellemző egyik
alapvető kölcsönhatásként. A sztatikus elektromosságra épülő techniA tematikai egység nevekai rendszerek felismerése. Az elektromos rendszerek használata solési-fejlesztési céljai
rán a felelős magatartás kialakítása. A veszélyhelyzetek felismerése,
megelőzése, felkészülés a segítségnyújtásra.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Kapcsolódási ponFejlesztési követelmények
alkalmazások, ismeretek
tok
Problémák, jelenségek, gyakorlati alAz elektromos töltés fogalma, az Természettudomány:
kalmazások:
elektrosztatikai alapfogalmak,
Erő, kölcsönhatás
Elektrosztatikus alapjelenségek: dörzsalapjelenségek értelmezése, gya- törvénye.
elektromosság, töltött testek közötti
korlati tapasztalatok, kísérletek
kölcsönhatás, földelés.
alapján.
A fénymásoló és a lézernyomtató műPonttöltések közötti erő kiszámí- Kémia:
ködése.
tása.
Az atom összetétele,
A villámok keletkezése, fajtái, veszélye, Különböző anyagok kísérleti
az elektronfelhő.
a villámhárítók működése.
vizsgálata vezetőképesség szemAz elektromos töltések tárolása: konpontjából, jó szigetelő és jó veze1461
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tő anyagok felsorolása.
Természettudomány:
Egyszerű elektrosztatikai jelenFénymásolók, nyomIsmeretek:
ségek felismerése a fénymásoló
tatók, balesetvédePonttöltések közötti erőhatás, az elektés nyomtató működésében sema- lem.
romos töltés egysége.
tikus ábra alapján.
Elektromosan szigetelő és vezető anya- A villámok veszélyének, a vilgok.
lámhárítók működésének megis- Matematika:
Az elektromosság fizikai leírásában
merése, a helyes magatartás elsa- Alapműveletek,
használatos fogalmak: elektromos térjátítása zivataros, villámcsapásegyenletrendezés,
erősség, feszültség, kapacitás.
veszélyes időben.
számok normálalakAz elektromos kapacitás fogalma, mér- Az elektromos térerősség és az
ja.
tékegysége.
elektromos feszültség jelentéséBenjamin Franklin munkássága.
nek megismerése, használatuk a
jelenségek leírásában, értelmezésében.
A kondenzátorok szerepének
felismerése az elektrotechnikában konkrét példák alapján.
Az elektromos tér modellezése
térerősség vektorral és fluxussal.
Egyszerű számítások elvégzése.
Az ekvipotenciális felületek felismerése, mérése.
Kulcsfogalmak/fogalmak Elektromos töltés, szigetelő anyag, vezető anyag, elektromos térerősség, elektromos feszültség, kondenzátor.
denzátorok, szuper-kondenzátorok.

Tematikai egység
/Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Órakeret
11 óra

Az elektromos áram

Elektrosztatikai alapfogalmak, vezető és szigetelő anyagok, elektromos
feszültség fogalma.
Az egyenáramú elektromos hálózatok mint technikai rendszerek azonosítása, az áramok szerepének felismerése a szervezetben, az orvosi diagnosztikában. Kezdeményezőkészség és a tanulás tanulásának fejlesztése önálló
munkán keresztül.

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek

Fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Problémák, jelenségek, gyakorlati
alkalmazások:
Az elektromos áram élettani hatása: az emberi test áramvezetési
tulajdonságai, idegi áramvezetés.
Az elektromos áram élettani szerepe, diagnosztikai és terápiás orvosi
alkalmazások.
Az emberi test ellenállása és annak

Az elektromos áram létrejöttének
megismerése, egyszerű áramkörök
összeállítása.
Az elektromos áram hő-, fény-,
kémiai és mágneses hatásának
megismerése kísérletekkel, demonstrációkkal.
Orvosi alkalmazások: EKG, EEG
felhasználási területeinek, diag-

Biológia, természettudomány:
Idegrendszer, a szív
működése, az agy működése, orvosi diagnosztika, terápia.
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változásai (pl.: áramütés hatása,
hazugságvizsgáló működése).
Vezetők elektromos ellenállásának
hőmérsékletfüggése.

nosztikai szerepének átlátása, az
Grafikon készítése.
akupunktúrás pontok kimérése
ellenállásmérővel.
Az elektromos ellenállás kiszámítása, mérése, az értékek összehaIsmeretek:
sonlítása.
Az elektromos áram fogalma, az
Az emberi test (bőr) ellenállásának
áramerősség mértékegysége.
mérése különböző körülmények
Az elektromos ellenállás fogalma, között, következtetések levonása.
mértékegysége.
Az ellenállás hőmérsékletfüggéséOhm törvénye.
nek tanulmányozása, táblázatkészítés.
Áramkör,
elektromos áram, elektromos ellenállás.
Kulcsfogalmak/fogalmak

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Lakások, házak elektromos hálózata

Órakeret
9 óra

Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás
fogalma.

A háztartás elektromos hálózatának mint technikai rendszernek azonosítása, az érintésvédelmi szabályok elsajátítása. A környezettudatosság és energiahatékonyság szempontjainak elsajátítása az elektromos energia felhasználásában.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Kapcsolódási ponFejlesztési követelmények
alkalmazások, ismeretek
tok
Problémák, jelenségek, gyakorlati alAz egyszerűbb kapcsolási rajzok Matematika:
kalmazások:
értelmezése.
Egyenletrendezés,
Elektromos hálózatok kialakítása lakáA soros és a párhuzamos kapcso- műveletek törtekkel.
sokban, épületekben, elektromos kaplások legfontosabb jellemzőinek
csolási rajzok.
megismerése kísérleti vizsgálatok
Az elektromos áram veszélyei, konnek- alapján.
Természettudomány,
torok lezárása kisgyermekek védelme
Az elektromosság veszélyeinek
gazdasági ismereérdekében.
megismerése.
tek:
A biztosíték (kismegszakító) működése, A biztosítékok szerepének megTakarékosság, enerhasználata, olvadó- és automatabiztosíismerése a lakásokban.
giagazdálkodás.
tók.
Az elektromos munkavégzés, a
Háromeres vezetékek használata, a
Joule-hő, valamint az elektromos
földvezeték szerepe.
teljesítmény kiszámítása, foAz energiatakarékosság kérdései, vezé- gyasztók teljesítményének összerelt (éjszakai) áram.
hasonlítása.
Az energiatakarékosság kérdéseiIsmeretek:
nek ismerete, a villanyszámla
Az elektromos munka, a Joule-hő, vaértelmezése.
lamint az elektromos teljesítmény foEgyszerűbb számítási feladatok,
galma.
gazdaságossági számítások elSoros és párhuzamos kapcsolás.
végzése.
Régi és mai elektromos világítási
eszközök összehasonlítása.
Hagyományos izzólámpa és azonos fényerejű, fehér LED-eket
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai
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tartalmazó lámpa elektromos
teljesítményének mérése és öszszehasonlítása.
Ohm törvény alkalmazása összetett kapcsolásoknál, mérések tervezése, számítások a mért adatokkal.
Kulcsfogalmak/fogalmak Soros és párhuzamos kapcsolás, Joule-hő, földelés.

Tematikai egyÓrakeret
Elemek, telepek
ség/Fejlesztési cél
7 óra
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás fogalma.
Előzetes tudás
A tematikai egység A környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjainak tudatosítása a
nevelési-fejlesztési háztartás elektromos energiaforrásainak felhasználásában. A tudatos felhasználói, fogyasztói magatartás erősítése.
céljai
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Az elemek, telepek, újratölthető
Kémia:
alkalmazások:
akkumulátorok alapvető fizikai
Elektrokémia.
Gépkocsi-akkumulátorok adatai:
tulajdonságainak, paramétereinek
feszültség, amperóra (Ah).
megismerése, mérése.
Mobiltelefonok akkumulátorai,
Egyszerű számítások elvégzése az
Természettudomány,
tölthető ceruzaelemek adatai: feakkumulátorokban tárolt energiágazdasági ismeretek:
szültség, milliamperóra (mAh),
val, töltéssel kapcsolatban.
Takarékosság
wattóra (Wh).
Akkumulátorok energiatartalma, a
feltöltés költségei.
Ismeretek:
Elemek és telepek működése, fizikai leírása egyszerűsített modell
alapján.
Elektrokémiai alapfogalmak.
Kulcsfogalmak/fogalmak Telep, akkumulátor, újratölthető elem.

Tematikai egység/Fejlesztési cél

Órakeret
13 óra
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos teljesítmény fogalma, az
energiamegmaradás törvénye, energiák átalakításának ismerete, vonzó- és
Előzetes tudás
taszítóerő, forgatónyomaték.
Az elektromágneses indukció segítségével előállított villamos energia termeA tematikai egység lésének mint technikai rendszernek felismerése, azonosítása az energiaellánevelési-fejlesztési tás rendszerében. Környezettudatos szemlélet erősítése. A magyar és európai
azonosságtudat erősítése a feltalálók munkájának (Jedlik, Bláthy, Zipercéljai
nowsky, Déri) megismerésén keresztül.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Az alapvető mágneses jelenségek, Földrajz:
alkalmazások:
a mágneses mező mérésének meg- A Föld mágneses tere,
Az elektromos energia előállítása
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Mágnesek, mágneses alapjelenségek
felismerése a mindennapokban.
A Föld mágneses terének vizsgálata,
az iránytű használata.
Az elektromos energia előállításának gyakorlati példái: dinamó, generátor.
Az elektromágneses indukció jelenségének megjelenése mindennapi
eszközeinkben.
Elektromos hálózatok felépítésének
sajátságai.
A távvezetékek feszültségének nagy
értékekre történő feltranszformálásának oka.

ismerése, alapkísérletek során.
A Föld mágneses tere szerkezetének, az iránytű működésének
megismerése.
Eligazodás az elektromágneses
indukció jelenségeinek értelmezésében egyes alapesetekben.
A dinamó és a generátor működési alapelvének megismerése, értelmezése, szemléltetése kísérleti
tapasztalat alapján.
A nagy elektromos hálózatok felépítésének megértése, alapelveinek áttekintése.
Az önindukció elvének ismerete,
Lenz-törvény alkalmazása feladatoknál.

elektromos energiát
termelő erőművek.
Történelem:
Az elektromossággal
kapcsolatos felfedezések szerepe az ipari
fejlődésben; magyar
találmányok szerepe az
iparosodásban (Ganz); a
Széchenyi-család szerepe az innováció támogatásában és a modernizációban.

Ismeretek:
A mágneses mező fogalma, a mágneses tér nagyságának mérése.
Az elektromágneses indukció Faraday-törvénye.
A dinamó, a generátor, a transzformátor működése.
Jedlik Ányos, Michael Faraday
munkássága.
Kulcsfogalmak/fogalmak Mágnes, mágneses mező, iránytű, dinamó, generátor, elektromágneses indukció, transzformátor, energia-megmaradás.

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A fény természete

Órakeret
11 óra

Elektromos mező, a Nap sugárzása, hősugárzás.
Az elektromágneses hullámok rendszerének, kölcsönhatásainak, az
A tematikai egység neinformáció terjedésében játszott szerepének megértése. Az absztrakt
velési-fejlesztési céljai
gondolkodás fejlesztése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Kapcsolódási ponFejlesztési követelmények
alkalmazások, ismeretek
tok
Problémák, jelenségek, gyakorlati alAz elsődleges és másodlagos
Kémia, természettukalmazások:
fényforrások megkülönböztetése. domány:
Elsődleges és másodlagos fényforrások Az árnyékjelenségek felismerése, Üvegházhatás, a
a környezetünkben, a fénynyaláb, árértelmezése, megfigyelése.
„nano” prefixum jenyékjelenségek, teljes árnyék, félárEgy fénysebesség mérésére (becs- lentése, lángfestés.
nyék.
lésére) alkalmas eljárás megismeAz elektromágneses spektrum egyes
rése.
tartományainak használata a gyakorAz elektromágneses spektrum
Biológia:
latban:
egyes elemeinek azonosítása a
Az energiaátadás
a részecske-hullám kettős természete.
természetben, eszközeink műköszerepe a gyógyászati
désében.
alkalmazásoknál.
Ismeretek:
Az érzékszervekkel észlelhető és
Az elektromágneses hullám fogalma,
nem észlelhető elektromágneses
tartományai:
sugárzás megkülönböztetése.
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Egyszerű kísérletek elvégzése a
háztartásban és környezetünkben
előforduló elektromágneses hullámok és az anyag kölcsönhatására. Példák gyűjtése és elemzése
az elektromágneses sugárzás és az
élő szervezet kölcsönhatásairól.
A fény sebessége légüres térben. A
fény sebessége különböző anyagokban. A hullám jellemzőinek (frekvenA sugárzás energiája, kölcsönhatása az cia, hullámhossz, terjedési sebesség) kapcsolatára vonatkozó egyanyaggal: elnyelődés, visszaverődés.
szerű számítások.
Planck hipotézise, fotonok.
A fotonelmélet értelmezése, a
Max Planck munkássága.
frekvencia (hullámhossz) és a
foton energiája kapcsolatának
átlátása.
Az energia kvantáltságának értelmezése. A folytonos energiaterjedés érzetének megértése.
Kísérletek értelmezése.
Kulcsfogalmak/fogalmak Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség, elektromágneses hullám, foton, spektrum.
-

rádióhullámok,
mikrohullámok,
infravörös hullámok,
a látható fény,
az ultraibolya hullámok,
röntgensugárzás,
gammasugárzás.

Tematikai egység
/Fejlesztési cél

Órakeret
11 óra
A fény természete, mindennapi ismereteink a színekről, a fény viselkeElőzetes tudás
désére vonatkozó geometriai-optikai alapismeretek.
A látás mint alapvető érzékelés biofizikai rendszerének az emberi megismerésben játszott szerepének azonosítása. A látás javításával, hatótávolságának kiterjesztésével kapcsolatos eszközök kiválasztásának,
A tematikai egység neve- használatának egészségügyi szempontjaira vonatkozó ismeretek tudatosítása. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az innovációk
lési-fejlesztési céljai
(például a holográfia, a lézer) szerepének felismerése. A magyar kutatók, felfedezők (Gábor Dénes) szerepének megismerése a lézeres alkalmazások fejlesztésében.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Kapcsolódási ponFejlesztési követelmények
alkalmazások, ismeretek
tok
Problémák, jelenségek, gyakorlati alA látást veszélyeztető tényezők
Biológia:
kalmazások:
áttekintése, a látás-kiegészítők és A szem és a látás, a
A szemünk és más képalkotó eszközök. optikai eszközök kiválasztásának szem egészsége.
A látás mechanizmusa. Gyakori látásszempontjai.
hibák. A szemüveg és a kontaktlencse
Optikai illúziók gyűjtése.
jellemzői.
Egyszerű sugármenetek készítése, Rajz, alkotás:
A kicsi és nagy dolgok észlelése. A
a leképezés értelmezése.
A színek szerepe.
távcső és a mikroszkóp működésének
A távcső és mikroszkóp felfedeelve.
zése tudománytörténeti szerepéSzínes világ: vörös, zöld és kék alapnek megismerése, hatása az emszínek, kevert színek. A színes monito- beri gondolkodásra.
rok, kijelzők működése.
A színek értelmezése, a színkeveSzíntévesztés és színvakság.
rés szabályainak megértése, megFényszóródás durva és sima felületen.
valósulásának felismerése a gyaHogyan látunk, hogyan javítjuk a látásunk?
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Szóródás apró részecskéken (például a
köd fényszórása).
Lézerfény létrehozása.
Hologramok. A háromdimenziós képalkotás aktuális eredményei.

korlatban, egyszerű kísérletek
elvégzése.
A fény és a láthatóság kölcsönös
viszonyának megértése.
A lézerfénnyel kapcsolatos biztonsági előírások tudatos alkalIsmeretek:
mazása.
A fénytörés és visszaverődés törvényei. A fehér fény interferenciaalapú
Valódi és látszólagos kép.
felbontásának kísérleti vizsgálata.
A domború és homorú tükrök és lenAz aktuálisan érvényes 3D-s
csék tulajdonságai, legfőbb jellemzői, a technika biztonságos használatádioptria fogalma.
nak elsajátítása.
A fény felbontása, a tiszta spektrumszínek.
Interferencia.
A fényszórás tulajdonságai.
Gábor Dénes munkássága.
Az aktuálisan érvényes 3D-s
technika elvének ismerete.
Kulcsfogalmak/fogalmak Tükör, lencse, fókusz, látszólagos kép, valódi kép, képalkotás.
Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, Órakeret
képrögzítés a 21. században
13 óra
Mechanikai rezgések, elektromágneses hullámok. Az elektromágneses
Előzetes tudás
hullámok természete.
Információs, kommunikációs rendszerek mint technikai rendszerek
értelmezése. Szerepük megértése az adatrögzítésben, adatok továbbíA tematikai egység neve- tásában. Képalkotási eljárások, adattárolás és továbbítás, orvosi, diagnosztikai eljárások előfordulásának, céljainak, legfőbb sajátságainak
lési-fejlesztési céljai
felismerése a mindennapokban. Az innovációk szerepének felismerése
a tudományban, technikában és kultúrában.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Kapcsolódási ponFejlesztési követelmények
alkalmazások, ismeretek
tok
Problémák, jelenségek, gyakorlati alAz elektromágneses hullámok
Mozgóképkultúra és
kalmazások:
szerepének felismerése az informédiaismeret:
A korszerű kamerák, antennák, vevőké- máció- (hang, kép) átvitelben.
A kommunikáció
szülékek működésének legfontosabb
A mobiltelefon legfontosabb tar- alapjai, a képalkotó
elemei.
tozékainak (SIM kártya, akkumu- eljárások alkalmazáAz elektromágneses hullámok elhajlása, látor stb.) kezelése, funkciójuk
sa a digitális művészóródása, visszaverődése az
megértése.
szetekben.
ionoszférából.
Az aktuálisan legmodernebb moA mobiltelefon felépítése és működése. bilkészülékekhez rendelt néhány
A teljes visszaverődés jelensége. Üveg- funkció, szolgáltatás értelmezése Biológia, természetszálak optikai kábelekben, endoszkófizikai szempontból, azok alkaltudomány:
pokban. Diagnosztikai módszerek almazása.
Betegségek és a
kalmazásának célja és fizikai alapelvei a A kábelen történő adatátvitel
képalkotó diagnoszgyógyászatban (a testben keletkező
elvének megértése.
tikai eljárások, a
áramok kimutatása, röntgen, képalkotó
Az endoszkópos operáció és némegelőzés szerepe.
eljárások, endoszkóp használata).
hány diagnosztikai eljárás elvéTerápiás módszerek alkalmazásának
nek, gyakorlatának, szervezetre
Tematikai egység/Fejlesztési cél
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gyakorolt hatásának megismeré- Történelem, társadase, az egészségtudatosság fejlesz- lomismeret:
tése.
Betegjogok.
A digitális technika leglényegesebb elveinek, a legelterjedtebb
alkalmazások fizikai alapjainak
Mozgóképkultúra és
áttekintése konkrét gyakorlati
médiaismeret:
példák alapján.
A fényképezés mint
Kísérletek DVD- (CD-) lemezzel. művészet, digitális
A legelterjedtebb adattárolók
művészet.
legfontosabb sajátságainak, a
legújabb kommunikációs lehetőIsmeretek:
ségeknek és technikáknak nyoElektromágneses rezgések nyílt és zárt
mon követése. A digitális képrezgőkörben.
rögzítés elvi lényegének, ill. a
A rádió működésének elve. A moduláCCD felépítésének átlátása.
ció.
A fényképezőgép jellemző paraA bináris kód, digitális jelek, impulzumétereinek értelmezése: felbonsok.
tás, optikai- és digitális zoom.
A fényelektromos hatás fizikai leírása,
Gyűjtőmunka: A „jó” fényképek
magyarázata.
készítésének titkai.
Albert Einstein munkássága.
A röntgensugarak gyógyászati
szerepének és veszélyeinek
összegyűjtése.
Kulcsfogalmak/fogalmak Elektromágneses rezgés, hullám, teljes visszaverődés, adatátvitel, adattárolás, információ, fényelektromos hatás.
célja és fizikai alapelvei a gyógyászatban.
Elektronikus memóriák.
Mágneses memóriák.
CD, DVD lemezek.
A képek és hangok kódolása.
A fényelektromos hatás jelensége, gyakorlati alkalmazása (digitális kamera,
fénymásoló, lézernyomtató működése).
A digitális fényképezés alapjai. Integrált
áramkörök és felhasználásuk.

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Atomfizika a hétköznapokban

Órakeret
9 óra

Ütközések, a fény jellemzői.
Az anyag modellezésében rejlő filozófiai, tudománytörténeti vonatkoA tematikai egység nezások felismerése. A modellalkotás ismeretelméleti szerepének értelvelési-fejlesztési céljai
mezése.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
alkalmazások, ismeretek
A Thomson-féle atommodell cáMatematika:
Problémák, jelenségek, gyakorlati
folatához vezető kísérleti tények
Folytonos és diszkrét
alkalmazások:
összegyűjtése.
változó.
Az atom fogalmának átalakulásai, az
A Rutherford-kísérlet következegyes atommodellek mellett és ellen
ményeinek átlátása.
szóló érvek, tapasztalatok.
Kémia:
Az atommag felfedezése: Rutherford
szórási kísérlete.
A különféle anyagok színképének Lángfestés, az atom
Atomok, molekulák és egyéb összetett vizsgálata fényképfelvételek alap- szerkezete; kristályok
rendszerek (kristályok, folyadékkristá- ján. Vonalas és folytonos kibocsá- és kolloidok. Elemek
lyok, kolloidok).
tási színképek jellemzése, létrejöt- tulajdonságainak periodicitása.
tük magyarázata.
Ismeretek:
A gázok vonalas színképének az
Vonalas és folytonos kibocsátási szín- atomi elektronállapotok energiáképek.
jának ismeretén alapuló értelmeRutherford-modell, Bohr-modell, az
zése.
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atomok kvantummechanikai leírásának alapelvei.
Az anyag kettős természete.
Ernest Rutherford, Niels Bohr munkássága.

Különböző fénykibocsátó eszközök spektrumának gyűjtése a
gyártók adatai alapján (például
akvárium-fénycsövek fajtáinak
spektruma).

Kritikai gondolkodás, etika:
A tudomány felelősségének kérdései,
a megismerhetőség határai és korlátai.
Kulcsfogalmak/fogalmak Vonalas színkép, az anyag kettős természete.

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Az atommag szerkezete, radioaktivitás

Órakeret
16 óra

Az atom felépítése, egyszerűbb modelljei.
A radioaktivitás és anyagszerkezet kapcsolatának megismerése, a radioaktív
A tematikai egység sugárzások mindennapi megjelenésének, az élő és élettelen környezetre
nevelési-fejlesztési gyakorolt hatásainak bemutatása. A nukleáris energia energiatermelésben
játszott szerepének áttekintése során a kritikai gondolkodás, érvelés képescéljai
ségének fejlesztése. Az állampolgári felelősségvállalás erősítése.
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Az atommag-átalakulásoknál felMatematika:
alkalmazások:
szabaduló energia nagyságának
Az exponenciális függStabil és bomló atommagok. A
kiszámítása.
vény.
radioaktív sugárzás felfedezése. A
Kutatómunka: például a radioaktív
radioaktív bomlás jelensége. A
jód vizsgálati jelentősége (vese,
bomlás véletlenszerűsége.
pajzsmirigy), vagy egy atomerőműMesterséges radioaktivitás.
baleset elemzése.
A nukleáris energia felhasználásá- Néhány anyagvizsgálati módszer
Kémia:
nak kérdései.
megismerése, a módszer fizikai
Az atommag.
Az energiatermelés kockázati téháttere (radiokarbon módszer,
nyezői. Atomerőművek működése, tömegspektroszkópia).
szabályozása. Kockázatok és rend- Radioaktív izotópok a szervezetszerbiztonság (sugárvédelem).
ben. A radioaktív nyomjelzés jelenA természetes háttérsugárzás.
tőségének megismerése.
Az atomfegyverek típusai, kipróbá- A radioaktivitás egészségügyi hatá- Biológia, természettulásuk, az atomcsönd-egyezmény.
sainak felismerése:
domány:
- sugárbetegség,
A sugárzások biológiai
Ismeretek:
- sugárterápia.
hatásai, a sugárzás szeÉpítőkövek: proton, neutron,
A radioaktív hulladékok elhelyezé- repe az evolúcióban, a
kvark. A tömeghiány fogalma. Az
si problémáinak felismerése, az
fajtanemesítésben a
atommagon belüli kölcsönhatások. ésszerű kockázatvállalás felmérése. mutációk előidézése
Alfa-, béta- és gammasugárzások
Az atom-, neutron-, hidrogénbom- révén, a radioaktív sutulajdonságai: töltés, áthatolókéba pusztító erejének, hosszú távú
gárzások hatása.
pesség, ionizáció.
hatásainak felismerése.
A tömeg-energia egyenértékűség.
Radioaktív izotópok.
Felezési idő, aktivitás fogalma.
A Curie-család munkássága
Történelem:
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Kritikai gondolkodás, etika:
A tudomány felelősségének kérdései; véletlen, törvényszerűség,
Szükségszerűség.

Kulcsfogalmak/fogalmak

Tematikai egység/Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A Hirosimára és Nagaszakira ledobott két
atombomba története,
politikai háttere, későbbi következményei, az
atomenergia felhasználása békés és katonai
célokra.

Földrajz:
Energiaforrások.
Tömeg-energia egyenértékűség, radioaktivitás, felezési idő.
Az űrkutatás hatása mindennapjainkra

Órakeret
6 óra

Kepler törvényei, a rakétaelv, egyenletes körmozgás.
Az űrkutatás mint társadalmilag hasznos tevékenység megértetése.
A tematikai egység neveAz űrkutatás tudománytörténeti vonatkozásainak megismerése, szelési-fejlesztési céljai
repének áttekintése a környezet és fenntarthatóság szempontjából.
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Kapcsolódási ponFejlesztési követelmények
alkalmazások, ismeretek
tok
Problémák, jelenségek, gyakorlati alAz űrkutatás fejlődésének legfon- Művészetismeret–
kalmazások:
tosabb állomásaira vonatkozó
kommunikáció; mozAz űrkutatás állomásai:
adatok gyűjtése, rendszerezése.
góképkultúra és mé- első ember az űrben,
A magyar űrkutatás eredményei- diaismeret:
- a Hold meghódítása,
nek, űrhajósainknak, a magyarok Találkozás más ér- magyarok az űrben.
által fejlesztett, űrbe juttatott esz- telmes lényekkel –
A modern űrkutatás célpontjai, a jövő
közöknek a megismerése.
tudományos fantasztervei.
Az űrbe jutás alapvető technikái- tikus fikciók.
Emberi objektumok az űrben: hordozó- nak (rakéta, űrrepülő) megértése.
rakéták, szállító eszközök. Az emberi
A világűr megismerésének mint
élet lehetősége az űrben.
hajtóerőnek szerepe az emberiség Matematika:
A Nemzetközi Űrállomás.
történetében.
ValószínűségA világűr megfigyelése: távcsövek, pa- Az ember (a magasabb rendű
számítás.
rabolaantennák, űrtávcső.
értelem) egyedi volta mellett és
A Föld szolgálata az űrből.
ellene szóló érvek ütköztetése.
A fizika tudományának hatása az űrku- A Föld elhagyása nehézségeinek
tatás kapcsán az ipari-technikai civilizá- és lehetőségeinek mérlegelése, az
cióra, a legfontosabb technikai alkalma- ide vezető kényszerek és az emzások, új anyagok.
beri felelősség átlátása.
Az exobolygók kutatása.
Az űrkutatás jelenkori programAz élet feltételeinek térbeli és időbeli
jának, fő törekvéseinek áttekintékorlátai.
se.
Az értelmes élet kutatása.
Ismeretek:
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Az űrkutatás irányai, hasznosítása, társadalmi szerepe (példák).
Kritikai gondolkodás, etika:
Az ember helyével és szerepével kapcsolatos kérdések (pl. „Egyedül vagyunk a világban?” „Van jogunk bányát
nyitni a Holdon?”).
Kulcsfogalmak/fogalmak Exobolygó, űrkutatás, mesterséges égitest.

Tematikai egyÓrakeret
Az Univerzum szerkezete és keletkezése
ség/Fejlesztési cél
6 óra
A fény terjedése, a fény természete.
Előzetes tudás
A tematikai egység A világmindenség mint fizikai rendszer fejlődésének, a fejlődés kereteinek,
nevelési-fejlesztési következményinek, időbeli lefutásának megértése.
céljai
Problémák, jelenségek, gyakorlaFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ti alkalmazások, ismeretek
Problémák, jelenségek, gyakorlati
Az Univerzum tágulásának összeMűvészetismeret–
alkalmazások:
kapcsolása a kezdet fogalmával.
kommunikáció; történeAz Univerzum tágulására utaló
Az önmagában nem létező idő
lem:
tapasztalatok, a galaxishalmazok
gondolatának összevetése minden- Irodalmi, mitológiai,
távolodása.
napi időfogalmunkkal.
történelmi vonatkozáA fizikai-matematikai világleírások Érvelés és vita az Univerzumról
sok.
hatása az európai kultúrára.
kialakított képzetekkel kapcsolatban.
Ismeretek:
A tér tágulásának és a térbeli dolTörténelem, természetA vákuumbeli fénysebesség véges gok távolodásának megkülönbözte- tudomány:
volta és átléphetetlensége.
tése.
Állandóság és változás;
Az Univerzum fejlődése, az ősrob- A térre és időre vonatkozó filozófi- a világ, a létezés keletbanás-elmélet. Az Univerzum kora, ai gondolatok áttekintése néhány
kezéséről, természetéről
létrejöttének, jövőjének néhány
jeles szerző műrészletei alapján.
alkotott elméletek.
modellje.
A tér és az idő szétválaszthatatlanA téridő néhány sajátsága.
ságának megértése a fény véges
Albert Einstein munkássága.
sebességének következményeként.
Kritikai gondolkodás, etika:
Az ember helyének és szerepének
értelmezése a világegyetemben.
Ősrobbanás, a tér tágulása, téridő.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

Annak tudása, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére. Egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemek elválasztása a
lényegtelenektől, egyszerűbb számítások elvégzése, helyes logikai következtetések levonása. Az infokommunikációs technológia legfontosabb eszközeinek és alkalmazásuknak ismerete, működésük fizikai hátterének ismerete.
Saját érzékszerveik, ezek működése fizikai vonatkozásainak ismerete, törek1471
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vés ezek állapotának tudatos védelmére, a lehetséges gyógyítás ismerete, az
érzékszervek kiterjesztését szolgáló legfontosabb fizikai eljárások ismerete.
Univerzumunk és az ember kölcsönhatásukban történő szemlélete, az emberiség létrejöttének, sorsának, jövőjének összekapcsolása az Univerzum történetével. A fizika modellek és a valóság kapcsolatának ismerete. A tudománynak
mint alapvetően társadalmi jelenségnek a tudatosítása.
A korábbi évek tananyagának és a modern fizika elemeinek szintetizálása, egy
korszerű természettudományos világkép körvonalazódása. Annak tudása,
hogy a természet egységes egész, szétválasztását résztudományokra csak a
jobb kezelhetőség, áttekinthetőség indokolja. A fizika törvényei általánosak, a
kémia, a biológia, a földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok
területén is érvényesek.
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3.5.6

Kémia

3.5.6.1 Kémia – 11-12. évfolyam
A kémia fakultáció – hasonlóan a fizika és a biológia fakultációhoz – a 11. és a 12. évfolyamon választható, heti 4 órás tantárgy, összóraszáma a két tanév alatt 268. A tantárgy tanulásának
célja a felkészülés a középszintű és az emelt szintű kémia érettségi követelményeire.
A 11. évfolyam évfolyam tananyaga az elektronhéjak kiépülésének főbb szabályait ismertetve
a periódusos rendszer felépítését elektronszerkezeti alapon mutatja be. Ebből vezeti le az egyes
atomok számára kémiai kötések kialakulása révén adódó lehetőségeket az alacsonyabb energiaállapot elérésére. Mindezek logikus következményeként írja le az így kialakuló halmazok tulajdonságait, a halmazállapotok jellemzőit, majd pedig a kémiailag tiszta anyagokból létrejövő keverékeket és
összetételük megadásának módjait.
A kémiai reakciók tárgyalását a hagyományos, logikus rendben, de sok érdekes kísérlet és
vizsgálat, valamint egyéb tevékenység elvégeztetésével javasolja megoldani a jelen kerettanterv. A
kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, a reakciókat kísérő energiaváltozások, időbeli lejátszódásuk és a kémiai egyensúlyok vizsgálatát követi a szokásos módon való csoportosításuk. A savbázis reakciók értelmezése protonátmenet alapján történik, és hangsúlyos szerepet kap a gyenge
savak, illetve bázisok és sóik oldataiban kialakuló egyensúlyok vizsgálata is. A redoxireakciók
elektronátmenet alapján történő tárgyalása lehetővé teszi az oxidációs számok változásából kiinduló
egyenletrendezést.
Az elektrokémiai ismeretek ezen évfolyamon való elsajátításának az az előnye, hogy ez jó alkalmat teremt a redoxireakciók ismétlésére, illetve a megszerzett tudás ezen az évfolyamon fel is
használható a szervetlen elemek és vegyületek tulajdonságainak, előállításának és felhasználásának
tanulásakor. A korábban elsajátított anyagszerkezeti ismereteket áttekintő fejezet után a nemfémek
és vegyületeik következnek. A fémek és vegyületeik tanítása pedig az általános jellemzésüket követően a periódusos rendszer mezői szerint haladva történik. A szigorú logika alapján való tárgyalást a
sok érdekes gyakorlati alkalmazásnak, valamint a rendkívül változatos oktatási módszereket és
szemléltetési módokat felmutató megközelítésnek kell élvezetessé tennie.
A 12. évfolyamon a szerves kémia tárgyalására kerül sor, amely a szaktudomány felépítésének megfelelően rendezi el a témaköröket, sok érdekességet, gyakorlati és biológiai vonatkozást
tartalmazva. A bevezető fejezet a szerves vegyületek szerkezeti alapon való rendszerezése mellett
tudománytörténeti áttekintést is ad. Ezt követi a telített és telítetlen szénhidrogének, majd a
heteroatomokat is tartalmazó szerves vegyületek tárgyalása. Ennek során a természetes szénvegyületek nem különülnek el élesen a csak a vegyipar által előállított termékektől, hanem mindig ott
kerülnek szóba, ahová szerkezetük alapján tartoznak. Mindez (az adott tárgykörhöz tartozó számítási és elemző feladatokkal kombinálva) segíti az anyagi világ egységét tényként kezelő szemléletmód kialakulását. A szerves vegyületek nagy számát okozó szerkezeti izomériák szemléltetése igen
változatos módon, sokféle valós és virtuális modell segítségével történik. A kerettanterv a természettudomány tantárgy tanulása során tanult ismeretek összegyűjtését, rendszerezését és kiegészítését írja elő; a mindennapi élet anyagai, jelenségei és tevékenységei köré csoportosítva, interdiszciplináris szemléletet követve. Ehhez kapcsolódva pályaorientációs és szemléletformáló céllal megjelennek a kémia legfontosabb eredményei, a kémiatörténet tanulságai, a jelenben dolgozó kémikusok
munkája és a jövő nagy kihívásai is. Felhívja a figyelmet a vegyipar potenciálisan káros hatásaira,
de arra is, hogy ezek elhárítására is csak a jól képzett szakemberek képesek.
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3.5.6.1.1 11. évfolyam
Órakeret
6 óra
Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám,
Előzetes tudás
vegyértékelektron, oktett szerkezet, anyagmennyiség, moláris tömeg.
Az atomok létének igazolása, az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok megkülönböztetése, felhasználási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris tömeg fogalmának használata
A tematikai egység neve- számítási feladatokban. Az elektronburok héjas szerkezete, a nemesgázelektronszerkezet értelmezése. A periódusos rendszer atomszerkezeti
lési-fejlesztési céljai
alapjainak megértése. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai
periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezettel való
összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázatakor.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
Tudománytörténet
Az anyag részecsketermészetével Fizika:
Az anyag szerkezetéről alkotott elkép- kapcsolatos előzetes ismeretek
Thomson, Rutherford,
zelések, a változásukat előidéző kísér- áttekintése, összegzése, kibővíté- Bohr, a Bohr-modell
leti tények és a belőlük levont követse, a részecskeszemlélet megerősí- és a Rutherfordkeztetések (Démokritosz, Arisztotelész, tése.
modell összehasonlíDalton, Thomson, Rutherford, Bohr,
tása, az atom szerkeSchrödinger, Heisenberg).
zete, színképek.
Az atomot felépítő elemi részecskék
A protonok, neutronok és elektro- Fizika:
A proton, neutron és elektron abszolút nok számának megállapítása a
Tömeg, sűrűség,
és relatív tömege, töltése. Az atommag semleges atomban.
elektromos töltés,
és az elektronburok méretviszonyai.
Hasonlatok gyűjtése az atommag Coulomb-törvény,
Kölcsönhatások az atomban, elektroés az elektronburok méretviszoerő.
sztatikus erő és magerő.
nyaira az ezekkel kapcsolatban
végzett számítások alapján.
Atommag és radioaktivitás
[A relatív atomtömeg kiszámítása Biológia, Történelem:
Rendszám, tömegszám, izotópok és
az izotópok gyakoriságának isme- Izotópos kormeghatájelölésük. Radioaktivitás (Becquerel,
retében.] A moláris tömegek kap- rozás, a radioaktivitás
Curie házaspár), az izotópok előfordu- csolata a relatív atomtömegekkel, hatása az élő szervelása és alkalmazási területei (C-14
megadásuk, illetve kiszámításuk
zetekre.
módszer, K-Ar módszer, Hevesy
elemek és vegyületek esetében.
György, Szilárd Leó, Teller Ede). Az
anyagmennyiség és mértékegysége, a
Fizika, természettumól mint az SI mértékegységrendszer
domány:
része.
Sugárvédelem, atomenergia, radioaktivitás, magreakciók, alfa-, béta-, gammasugárzás, felezési idő.
Tematikai egység

Az atomok szerkezete és a periódusos rendszer

Történelem:
II. világháború; az
ötvenes-nyolcvanas
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évek nemzetközi politikája
Az elektronburok
Az egyes atomok elektronszerke- Fizika:
Az elektron részecske- és hullámtermé- zetének felírása, különböző megje- Energia, energiamiszete. A pályaenergiát befolyásoló té- lenítési módok (pl. cellás ábrázo- nimum, elektronhéj,
nyezők, elektronhéj, alhéj. Alapállapot lás) használatával.
Pauli-elv, állóhullám.
és gerjesztett állapot. Az elektronok
Lángfestés különféle fémek ionjaelektronfelhőben való elhelyezkedését ival. Információk a tűzijátékok
meghatározó törvények és az elektron- színeit okozó ionokkal kapcsolatszerkezet megjelenítési módjai. A pá- ban.
rosítatlan elektronok jelentősége a reakciókészség szempontjából
A periódusos rendszer
Az elemek rendszáma, elektronBiológia:
Az elemek periodikusan változó tulaj- szerkezete, és reakciókészsége
Biogén elemek.
donságainak elektronszerkezeti okai. A közötti összefüggések megértése
nemesgáz-elektronszerkezet, a telített és alkalmazása.
héj és alhéj energetikai stabilitása, az
Fizika:
oktettszabály. Elektronegativitás. Az
Eredő erő, elektromos
atomok és ionok méretének változása a
vonzás, taszítás, ionicsoportokban és a periódusokban.
zációs energia.
Elemi részecske, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív
atomtömeg, moláris tömeg, elektronburok, atompálya, pályaenergia,
Kulcsfogalmak/fogalmak
főhéj, alhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, nemesgázelektronszerkezet, elektronegativitás.

Órakeret
8 óra
Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, fémek
és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a hasonlóban
Előzetes tudás
oldódik jól” elv, a hidroxidion, karbonátion, hidrogén-karbonát-ion,
nitrátion, foszfátion, szulfátion által képzett vegyületek képletei.
A halmazok szerkezetének és makroszkopikus tulajdonságainak magyarázata az ezeket felépítő részecskék szerkezete és kölcsönhatásai
alapján. A kémiai képlet értelmezése az elsőrendű kötések ismeretében.
A molekulák és összetett ionok kialakulásának és a térszerkezetüket
alakító tényezők hatásának megértése. A molekulák polaritását meghatározó tényezők szerepének, valamint a molekulapolaritás és a másodlagos kötések erőssége közötti összefüggések megértése. Az atomok
A tematikai egység neveközötti kötések típusának, erősségének és számának becslése egyszelési-fejlesztési céljai
rűbb, egyértelmű példákon a periódusos rendszer használatával. A
kristályrácstípusok jellemzőinek magyarázata a rácsot felépítő részecskék tulajdonságai és a közöttük lévő kölcsönhatások ismeretében. Ismert szilárd anyagok csoportosítása kristályrácstípusuk szerint, fizikai
és kémiai tulajdonságaik magyarázata a rács pontjaiban lévő részecskék
közötti kölcsönhatások erőssége alapján. A kémiai szerkezet és a biológiai funkció összefüggésének felvázolása a hidrogénkötések példáján.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
tok
Halmazok
A szerkezet és a tulajdonságok
Művészetismeret–
A kémiai kötések kialakulásának oka, összefüggései közül annak megér- kommunikáció:
Tematikai egység

Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban

1475

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

az elektronegativitás szerepe. Molekulák és nem molekuláris struktúrák kialakulása. Az anyagi halmazok mint
sok részecskéből erős elsőrendű kémiai
kötésekkel, illetve gyengébb másodrendű kölcsönhatásokkal kialakuló
rendszerek.
Ionos kötés és ionrács
Egyszerű kationok és anionok kialakulása és töltésének függése az atom
elektronszerkezetétől. Az ionos kötés
mint elektrosztatikus kölcsönhatás;
létrejöttének feltétele, következményei.

tése, hogy a halmazok makroszko- Karinthy Frigyes.
pikus tulajdonságait a halmazokat
felépítő részecskék sajátságai és a
közöttük lévő kölcsönhatások jellege határozza meg.

Az ionvegyületek tapasztalati képlete szerkesztésének készségszintű
begyakorlása.
Kísérletek ionos vegyületek képződésére (pl. nátrium és klór reakciója). Szilárd ionos vegyületek
olvadéka, ill. vizes oldata elektromos vezetésének vizsgálata.
Fémes kötés és fémrács
A fémek kis elektronegativitása, az
A fémes kötés kialakulása és jellemzői. elmozdulásra képes (delokalizált)
A fémek ellenállásának változása a
elektronfelhő és az elektronvezehőmérséklet emelkedésével. [A fémek tés, illetve megmunkálhatóság
hővezetésének, színének és jellegzetes közötti összefüggések megértése,
fényének anyagszerkezeti magyaráza- alkalmazása.
ta.] A fémes kötés elemenként változó Kísérletek a fémek elektromos
erőssége; ennek hatása a fémek fizikai vezetéséről.
tulajdonságaira (pl. olvadáspontjára,
keménységére).

Kovalens kötés és atomrács
Az egyszeres és többszörös kovalens
kötés kialakulásának feltételei.
Kötéspolaritás. Kötési energia. Kötéstávolság. [Átmenet a kovalens és az
ionos kötés között, polarizáció.] Atomrácsos anyagok makroszkopikus tulajdonságai (az erős kovalens kötés mint
az atomrácsos anyagok különlegesen
nagy keménységének, magas olvadáspontjának és oldhatatlanságának oka).
Molekulák
A molekulák képződése és alakja (lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis
és V-alak). Kötésszög. Összegképlet és
szerkezeti képlet. A molekulaalak mint
az elektronpárok egymást taszító hatásának, valamint a nemkötő elektronpárok kötő elektronpárokénál nagyobb
térigényének következménye. A

Biológia:
Biológiailag fontos
ionvegyületek.
Fizika:
Elektrosztatikai alapjelenségek.
Biológia:
Biológiailag fontos
könnyű- és nehézfémek.

Fizika:
Hővezetés, a mozgási
energia és a hőmérséklet kapcsolata,
olvadáspont, forráspont, elektrosztatikai
alapjelenségek,
áramvezetés, színképek.
A kötés polaritásának megállapítá- Fizika:
sa az elektronegativitás-különbség Energiaminimum.
alapján. A kötések erősségének
összehasonlítása az elektronpárok
száma, illetve a vegyértékelektro- Fizika; matematika:
nok atommagtól való távolsága
Vektorok.
alapján. A kötési energia és a kötéstávolság közötti összefüggés
használata.
Keménységvizsgálatok. Információk az atomrácsos anyagok ipari
felhasználásáról.
A molekulák összegképletének
Fizika:
kiszámítása a tömegszázalékos
Töltések, pólusok.
elemösszetételből. A molekulák
szerkezeti képletének megszerkesztése az összegképlet alapján, a
kötésszög becslése. A molekula
polaritásának megállapítása.
Molekulamodellező készletek
használata és/vagy molekulamo-
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dellek készítése hétköznapi anyagokból.
Közel azonos moláris tömegű, de Biológia:
különböző másodrendű kötésekkel A másodrendű kötéjellemezhető molekularácsos
sek szerepe a biológianyagok olvadás- és forráspontjá- ailag fontos vegyülenak összehasonlítása, a tendenciák tekben
felismerése.
Kísérletek a másodrendű kötések
fizikai tulajdonságokat befolyásoló Fizika:
hatásának szemléltetésére. Mole- Energia és mértékkularácsos anyagok olvadás- és
egysége, forrás, forforráspontját tartalmazó grafikoráspont, töltéselosznok és táblázatok elemzése. Infor- lás, tömegvonzás,
mációk a másodrendű kölcsönha- dipólus.
tások élő szervezetben játszott
fontos szerepéről (pl. a hidrogénkötés szerepe az öröklődésben).
Összetett és komplex ionok
Összetett és komplex ionokat tar- Biológia:
Összetett, ill. komplex ionok képződé- talmazó vegyületek képletének
Az élővilágban fontos
se, töltése és térszerkezete, datív kötés. szerkesztése.
komplexek.
Példák a mindennapi élet fontos össze- M: Összetett és komplex ionokat
tett ionjaira (oxónium, ammónium,
tartalmazó vegyületek térszerkezehidroxid, karbonát, hidrogén-karbonát, tének ábrázolása számítógépes
Fizika:
nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, szulfit,
molekulaszerkezet-rajzoló progFényelnyelés, fényacetát és komplexeire: karbonil (COramokkal, ill. modellekkel. Komp- visszaverés, a színek
mérgezés), réz(II) víz és ammónia
lex ionok képződésével járó jelösszegezése, a látható
komplexe, ezüst ammónia komplexe.
lemző és/vagy érzékeny reakciók spektrum részei, kihasználata egyes ionok kimutatásá- egészítő színek.
ra. Jód oldódása vízben, ill. kálium-jodid-oldatban
Kristályrácsok
Az atomok között kialakuló kötéA rácstípusok összefoglaló áttekintése: sek típusának, erősségének és
ionrács, fémrács, atomrács, molekula- számának becslése egyszerűbb
rács. Az egyes rácstípusok jellemzőipéldákon a periódusos rendszer
nek megjelenése az átmeneti rácsokban használatával. A molekulák, illetve
(grafitrács [az ionrács és a molekulaösszetett ionok között kialakuló
rács közötti átmenetet jelentő rácsok]). kölcsönhatások típusának megálA rácsenergia és nagyságának szerepe a lapítása, erősségének becslése.
fizikai és kémiai folyamatok lejátszóKülönféle rácstípusú anyagok fizidása szempontjából.
kai tulajdonságainak összehasonlító elemzése.
Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektronfelhő,
fémrács, kovalens kötés, atomrács, molekula, kötési energia, kötéstávolság, kötésszög, molekulaalak (lineáris, síkháromszög, tetraéder, piKulcsfogalmak/fogalmak
ramis, V-alak), kötéspolaritás, molekulapolaritás, másodlagos kötés
(diszperziós, dipólus-dipólus, hidrogénkötés), molekularács, összetett
ion, datív kötés, komplex ion, rácsenergia.
molekulapolaritás mint a kötéspolaritás
és a molekulaalak függvénye.
Másodrendű kötések és molekularács
A másodrendű kölcsönhatások fajtái
tiszta halmazokban (diszperziós, dipólus-dipólus és hidrogénkötés) erőssége
és kialakulásának feltételei, jelentőségük. A „hasonló a hasonlóban oldódik
jól” elv anyagszerkezeti magyarázata.
A molekularácsos anyagok fizikai tulajdonságai. A molekulatömeg, a polaritás és a részecskék közötti kölcsönhatások kapcsolata, összefüggése az olvadásponttal és forrásponttal.

Tematikai egység

Anyagi rendszerek
1477
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10 óra
Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapotváltozás, keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó
folyamatok, hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűElőzetes tudás
ség, oldatok töménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, kristálykiválás, oldáshő, szmog, adszorpció.
A tanulók által ismert anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felismerése az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. Anyagáramlási folyamatok: a diffúzió és az ozmózis értelmezéA tematikai egység nevelése. Oldhatóság és megadási módjainak alkalmazása. Az oldatok tösi-fejlesztési céljai
ménységének jellemzése anyagmennyiség-koncentrációval, ezzel
kapcsolatos számolási feladatok megoldása. Telített oldat, az oldódás
és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-változások értelmezése
megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatokként.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/ mód- Kapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
szertani ajánlások
tok
Az anyagi rendszerek és csoportosításuk A rendszer állapotát meghatározó Fizika:
A rendszer fogalma; a rendszerek osztá- fizikai mennyiségek (állapotjelA különböző hallyozása, ennek bemutatása gyakorlati
zők: hőmérséklet, nyomás, térfo- mazállapotok tulajpéldákon keresztül. Anyag- és
gat, anyagmennyiség) és kölcsön- donságai, a halmazenergiaátmenet. A kémiailag tiszta anya- hatások áttekintése. A korábban
állapot-változásokat
gok, mint egykomponensű homogén
megismert példák besorolása a
kísérő energiaváltovagy heterogén rendszerek; a keverékek nyílt és zárt, illetve homogén és
zások, belső energia,
mint többkomponensű homogén vagy
heterogén rendszerek, valamint az állapotjelzők: nyoheterogén rendszerek, elegyek.
exoterm és endoterm fizikai, illet- más, hőmérséklet,
ve kémiai folyamatok kategóriái- térfogat, hő és munba.
ka, belsőenergiaváltozás.
Halmazállapotok és halmazállapotA gázok, a folyadékok és a szilárd Művészetismeret–
változások
anyagok tulajdonságainak értelkommunikáció:
A gázok, a folyadékok és a szilárd anya- mezése a részecskék közötti köl- Szólások: pl. „Eltűgok tulajdonságai a részecskék közötti
csönhatás erőssége és a részecsnik, mint a kámfor”;
kölcsönhatás erőssége és a részecskék
kék mozgása szerint. A halmazál- Móra Ferenc: Kincsmozgása szerint. A halmazállapotlapot-változások értelmezése a
kereső kisködmön.
változások mint a részecskék közötti
részecskék közötti kölcsönhatások
kölcsönhatások változása. A halmazálla- változása alapján. Számítógépes
pot-változások mint a fázisok számának animációk a halmazállapotok, ill.
változásával járó fizikai folyamatok.
a halmazállapot-változások moHalmazállapot-változások mint a kémiai dellezésére. Példák a kémiai reakreakciókat kísérő folyamatok.
ciókat kísérő halmazállapotváltozásokra.
Gázok és gázelegyek
A gázokra és gázelegyekre vonat- Biológia:
A tökéletes (ideális) gáz fogalma és az
kozó törvények, összefüggések
Légzési gázok, szénállapothatározók közötti összefüggések: használata számolási feladatokdioxid-mérgezés.
Avogadro törvénye, moláris térfogat,
ban. Gázok keletkezésével és a
abszolút, ill. relatív sűrűség, egyszerű
gázok hőmérséklete, ill. nyomása
gáztörvények, egyesített gáztörvény és a közötti összefüggés szemléltetéFizika:
tökéletes (ideális) gázok állapotegyenle- sével kapcsolatos kísérletek. A
Sűrűség, Celsius- és
te. A gázok diffúziója. A gázelegyek
gázok diffúziójával kapcsolatos
Kelvin-skála, államint homogén többkomponensű rendkísérletek. Információk az éghető potjelző, gáztörvé1478
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szerek.

gázok és gőzök robbanási határér- nyek, kinetikus
tékeiről.
gázmodell.

Folyadékok, oldatok
A folyadékok felületi feszültsége és
viszkozitása. A molekulatömeg, a polaritás és a másodrendű kötések kapcsolata,
összefüggése a forrásponttal; a forráspont nyomásfüggése. Oldat, elegy. Az
oldódás mechanizmusa és sebességének
befolyásolása. Az oldhatóság fogalma,
függése az anyagi minőségtől, hőmérséklettől s a gázok esetében a nyomástól.
Az oldódás és kristálykiválás mint dinamikus egyensúlyra vezető fizikai folyamatok; telített, telítetlen és túltelített oldat. Az oldódás energiaviszonyai, az
oldáshő összefüggése a rácsenergiával és
a szolvatációs (hidratációs) hővel. Az
oldatok összetételének megadása tömegés anyagmennyiség-koncentráció. Adott
töménységű oldat készítése. Oldatok
hígítása, töményítése, keverése. Ozmózis.

A „hasonló a hasonlóban oldódik
jól”-elv és az általános iskolában
végzett elegyítési próbák eredményeinek magyarázata a részecskék
polaritásának ismeretében. Oldhatósági görbék készítése, ill. elemzése. Számolási feladatok az oldatokra vonatkozó összefüggések
alkalmazásával.
Mdellkísérletek endoterm, ill. exoterm oldódásokra, ill. kristálykiválásokra. Kísérletek és gyakorlati
példák gyűjtése az ozmózis jelenségére.

Szilárd anyagok
A kristályos és amorf szilárd anyagok; a
részecskék rendezettsége. Atomrács,
molekularács, ionrács, fémrács és átmeneti rácsok előfordulásai és gyakorlati
jelentősége. [Rácsállandó, koordinációs
szám, elemi cella.]

A kristályos és amorf szilárd
anyagok megkülönböztetése a
részecskék rendezettsége alapján.
Kristályos anyagok olvadásának
és amorf anyagok lágyulásának
megkülönböztetése kísérletekkel.

Biológia, természettudomány:
Plazmolízis, fiziológiás sóoldat, oldatkoncentrációk, vér,
sejtnedv, ingerületvezetés.
Fizika:
Felületi feszültség,
viszkozitás, hő és
hőmérséklet és mértékegységük hőmérséklet mérése,
hőleadás, hőfelvétel,
elektromos ellenállás, elektromos vezetés.
Matematika:
Százalékszámítás,
aránypárok.
Fizika:
Harmonikus rezgés,
erők egyensúlya,
áramvezetés.
Művészetismeret–
kommunikáció:
Szólások: pl. „Addig
üsd a vasat, amíg
meleg.”

Rajz, alkotás:
Kovácsoltvas kapuk,
ékszerek.
Kolloid rendszerek
Különféle kolloid rendszerek
Biológia:
A kolloidok mint a homogén és hetero- (emulziók, habok, gélek, szappan- Biológiailag fontos
gén rendszerek határán elhelyezkedő,
oldat, fehérjeoldat stb.) létrehozá- kolloidok, adszorpkülönleges tulajdonságokkal bíró és
sa és vizsgálata tanórán és otthon ció, fehérjék, gél és
nagy gyakorlati jelentőségű rendszerek. konyhai, illetve fürdőszobai mű- szol állapot.
A kolloid mérettartomány következmé- veletek során. Információk a ködnyei. A kolloid rendszerek fajtái, gyakor- gépek koncerteken, színházakban
lati példákkal. A kolloidok közös jellem- való használatáról. Adszorpciós
Fizika:
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zői és vizsgálata. Kolloidok stabilizálása kísérletek (pl. málnaszörp színNehézségi erő.
és megszüntetése, környezeti vonatkozá- anyaga vagy ammóniagáz megkösok (szmog, szmogriadó). Az adszorpció tése aktív szénen. Információk a
jelensége és jelentősége. Kolloid rendnanotechnológia által megoldott
szerek az élő szervezetben és a nanoproblémákról.
technológiában.
Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm, endoterm, állapotjelző, dinamikus egyensúly, ideális gáz, moláris
térfogat, gáztörvény, relatív sűrűség, diffúzió, átlagos moláris tömeg,
Kulcsfogalmak/fogalmak
oldat, oldószer, oldott anyag, oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiségszázalék, anyagmennyiség-koncentráció, hígítás, keverés, ozmózis,
kristályos és amorf anyag, adszorpció.

Órakeret
6 óra
Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvénye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció,
Előzetes tudás
redoxireakció.
A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az
egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti összefüggés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő
értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelmezése. A kémiai folyamatok sebességének értelmezése, a reakciósebesA tematikai egység neve- séget befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata, az összefüggések alkalmazása, a katalizátorok hatása a kémiai reakciókra. A dinamikus
lési-fejlesztési céljai
egyensúly fogalmának általánosítása; kémiai egyensúly esetén az
egyensúlyi állandó reakciósebességekkel, illetve az egyensúlyi koncentrációkkal való kapcsolatának megértése. Az egyensúlyt megváltoztató okok és következményeik elemzése, a Le Châtelier–Braun-elv alkalmazása.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
tok
A kémiai reakciók feltételei és a kémiai A keletkezett termékek, ill. a szük- Biológia:
egyenlet
séges kiindulási anyagok tömegé- Aktiválási energia.
A kémiai reakciók mint az erős elsőnek kiszámítása a reakcióegyenlet
rendű kémiai kötések felszakadásával, alapján (sztöchiometriai feladatok).
valamint új elsőrendű kémiai kötések
Az atomhatékonyság növelése mint Fizika:
kialakulásával járó folyamatok. A ké- a zöld kémia egyik alapelve, ezzel A hőmérséklet és a
miai reakciók létrejöttének feltétele, a kapcsolatos egyszerű számítások. mozgási energia kaphasznos ütközés; az aktiválási energia Az aktiválási energia szerepének
csolata, rugalmas és
és az aktivált komplex fogalma. A ké- bemutatása. A részecskék ütközé- rugalmatlan ütközés,
miai reakciókat megelőző és kísérő
sének fontossága, ennek szemlélte- impulzus (lendület),
fizikai változások.
tése két szilárd anyag keverésével, ütközési energia,
A kémiai egyenlet típusai, szerepe,
majd oldatban történő reakciójával. megmaradási törvéfelírásának szabályai, a megmaradási
nyek (energia, tötörvények, sztöchiometria. Az ionmeg).
egyenletek felírásának előnyei.
Tematikai egység

A kémiai reakciók általános jellemzése

Matematika:
Százalékszámítás.
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A kémiai reakciók energiaviszonyai
A képződéshő és a reakcióhő; a termokémiai egyenlet. Hess tétele. A kémiai
reakciók hajtóereje az energiacsökkenés és a rendezettségcsökkenés. Hőtermelés kémiai reakciókkal az iparban
és a háztartásokban. Az energiafajták
átalakítását kísérő hőveszteség értelmezése.

A reakciósebesség
A reakciósebesség fogalma és szabályozásának jelentősége a háztartásokban és az iparban. A reakciósebesség
függése a hőmérséklettől, ill. a koncentrációktól, a katalizátor hatása. Az
enzimek mint biokatalizátorok szerepe
az élő szervezetben és az iparban.
Kémiai egyensúly
A dinamikus kémiai egyensúlyi állapot
kialakulásának feltételei és jellemzői.
Az egyensúlyi állandó és a tömeghatás
törvénye. A Le Châtelier–Braun-elv
érvényesülése és a kémiai egyensúlyok
befolyásolásának lehetőségei, valamint
ezek gyakorlati jelentősége az iparban
(pl. ammóniaszintézis) és a háztartásban (pl. szódavíz készítése, szénsavas
italok tárolása). Stacionárius állapotok
a természetben: a homeosztázis, ökológiai egyensúly, biogeokémiai körfolyamatok (a szén, az oxigén és a nitrogén körforgása a természetben), csatolt
folyamatok. A mészégetés – mészoltás
– a mész megkötése mint körfolyamat.
A kémiai reakciók csoportosítása
A résztvevő anyagok száma szerint:
bomlás, egyesülés, disszociáció, kondenzáció. Részecskeátmenet szerint:
sav-bázis reakció, redoxireakció. Vizes
oldatban: csapadékképződés, gázfejlődés, komplexképződés.

A reakcióhő (pl. égéshő) kiszámítása ismert képződéshők alapján,
ill. ismeretlen képződéshő kiszámítása ismert reakcióhőből és
képződéshőkből.
Különböző reakcióutak összesített
reakcióhőjének összevetése, a folyamatok ábrázolása.

A hőmérséklet és a koncentráció
reakciósebességre gyakorolt hatásának szemléltetése kísérletekkel.
Kísérletek a katalizátor szerepének
szemléltetésére. Információk a
gépkocsikban lévő katalizátorokról
és az enzimek élelmiszeriparban,
ill. a gyógyászatban való alkalmazásáról.
A dinamikus kémiai egyensúlyban
lévő rendszerre gyakorolt külső
hatás következményeinek megállapítása. Számolási feladatok: egyensúlyi koncentráció, egyensúlyi állandó, átalakulási százalék, ill. a
disszociációfok kiszámítása.
A kémiai egyensúly koncentráció-,
hőmérséklet-, ill. nyomásváltoztatással való befolyásolását szemléltető kísérletek. Nagy felületű szilárd anyag katalitikus hatása a
szén-dioxidot és szénsavat tartalmazó túltelített rendszer metastabilis állapotának megbontására
Adott kémiai reakciók különféle
szempontok szerinti besorolása a
tanult reakciótípusokba.
Látványos kísérletekben szereplő
reakciók besorolása a már ismert
reakciótípusokba.
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Biológia:
ATP, lassú égés, a
biokémiai folyamatok energiamérlege.
Fizika:
A hő és a belső energia kapcsolata, II.
főtétel, az energiagazdálkodás környezetvédelmi vonatkozásai.
Matematika:
Műveletek negatív
előjelű számokkal.
Biológia:
Katalizátor, az enzimek szerepe.
Fizika:
Mechanikai sebesség.
Biológia:
Homeosztázis, ökológiai és biológiai
egyensúly.
Fizika:
Egyensúly, energiaminimumra való törekvés, grafikonelemzés, a folyamatok iránya, a termodinamika II. főtétele.
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Kémiai reakció, hasznos ütközés, aktiválási energia, aktivált komplex,
ionegyenlet, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, tömegmegmaradás,
Kulcsfogalmak/fogalmak töltésmegmaradás, energia-megmaradás, képződéshő, reakcióhő, Hesstétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai egyensúly,
tömeghatás, disszociáció.

Tematikai egység

Sav-bázis folyamatok

Órakeret
8 óra

Sav, bázis, közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála.
A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis reakciók
létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A savak és
A tematikai egység neve- bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus disszociációjukkal
való összefüggésben. Amfotéria, autoprotolízis, a pH-skála értelmezélési-fejlesztési céljai
se. A sav-bázis reakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. A sók
hidrolízisének megértése, gyakorlati alkalmazása.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
tok
Savak és bázisok
Annak eldöntése, hogy egy adott
Biológia:
A savak és bázisok fogalma Brønsted
sav-bázis reakcióban melyik anyag A szén-dioxid oldószerint, sav-bázis párok, kölcsönösség játssza a sav és melyik a bázis sze- dása
és viszonylagosság. A savak és bázisok repét.
erőssége, a savi disszociációs állandó
és a bázisállandó. Lúgok. Többértékű
savak és bázisok, savmaradék ionok.
Amfoter vegyületek, autoprotolízis,
vízionszorzat.
A kémhatás
Erős savak, ill. bázisok pH-jának Biológia:
A pH és az egyensúlyi oxóniumion, ill. kiszámítása (egész számú pHpH, kiválasztás, a
hidroxidion koncentráció összefüggése, értékek esetében). [Gyenge savak, testfolyadékok kéma pH változása hígításkor és töményíill. bázisok pH-jának, sav-, ill.
hatása, zuzmók mint
téskor. Sók hidrolízise. A sav-bázis
bázisállandójának kiszámítása.]
indikátorok, a savas
indikátorok működése, szerepe az ana- Sav-bázis tulajdonságokkal kapeső hatása az élővilitikában. A lakóhely környezetének
csolatos kísérletek. Az áltudomá- lágra.
savassági jellemzői. Az élő szervezet
nyos nézetek közös jellemzőinek
folyadékainak pH-ja.
gyűjtése és az ilyen nézetek cáfolata a „szervezet lúgosítása” min- Matematika:
tapéldáján.
Logaritmus.
Közömbösítés és semlegesítés
Sav-bázis titrálásokkal kapcsolatos Biológia:
Sók keletkezése savak és bázisok reak- számítási feladatok. Adott titrálás- Sav-bázis reakciók az
ciójával, közömbösítés, ill. semlegesí- hoz alkalmas indikátor kiválasztá- élő szervezetben, a
tés, savanyú sók. Sóoldatok pH-ja, hid- sa az átcsapási tartomány ismere- gyomor savtartalmárolízis.
tében.
nak szerepe.
Sav, bázis, konjugált sav-bázis pár, disszociációs állandó,
Kulcsfogalmak/fogalmak disszociációfok, amfotéria, autoprotolízis, vízionszorzat, hidrolízis,
áltudomány.
Előzetes tudás

Tematikai egység
Előzetes tudás

Órakeret
8 óra
Égés, oxidáció, redukció, vasgyártás, oxidálószer, redukálószer.
Redoxireakciók

1482

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

Az égésről, illetve az oxidációról szóló magyarázatok történeti változásának megértése. Az oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és
A tematikai egység nevehasználata redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer
lési-fejlesztési céljai
és a redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon. A
redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
Oxidáció és redukció
Az elemeket, illetve vegyületeket Fizika:
Az oxidáció és a redukció fogalma oxi- alkotó atomok oxidációs számának A töltések nagysága,
génátmenet, ill. elektronátadás alapján kiszámítása. Egyszerűbb [és boelőjele, töltésmegmaértelmezve. Az oxidációs szám és kinyolultabb] redoxiegyenletek ren- radás.
számítása molekulákban és összetett
dezése oxidációs számok segítséionokban. Az elektronátmenetek és az gével, ezekkel kapcsolatos számíoxidációs számok változásainak össze- tási feladatok megoldása.
Történelem:
függései redoxireakciók során.
Tűz használata, tűzgyújtás.
Oxidálószerek és redukálószerek
Annak eldöntése, hogy egy adott
Biológia:
Az oxidálószer és a redukálószer érredoxireakcióban melyik anyag
Redoxirendszerek a
telmezése az elektronfelvételre és
játssza az oxidálószer, illetve a
sejtekben,
-leadásra való hajlam alapján, kölcsö- redukálószer szerepét.
redoxireakciók az élő
nösség és viszonylagosság. Az oxigén Erős oxidálószerek és
szervezetben.
mint „az oxidáció” névadója.
redukálószerek hatását bemutató
Redoxireakciók a hétköznapokban, a
kísérletek. Információk a puskatermészetben és az iparban.
por, valamint az ezüst-halogenidek
használatán alapuló fényképezés
történetéről.
Oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidálószer,
Kulcsfogalmak/fogalmak
redukálószer, oxidációs szám.

Órakeret
8 óra
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok,
Előzetes tudás
áramvezetés.
A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a
redoxireakciók közti összefüggések megértése. A mindennapi
A tematikai egység nevelési- egyenáramforrások működési elve, helyes használatuk elsajátítása.
Az elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai bemutatása. A galvánfejlesztési céljai
elemek és akkumulátorok veszélyes hulladékokként való gyűjtése
és újrahasznosításuk okainak és fontosságának megértése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
Bevezető ismétlés
A redoxireakciókról és fémekről Biológia:
Fémek reakciója nemfémes elemek- tanultak alkalmazása néhány
Elektromos halak,
kel, más fémionok oldatával, nem
konkrét reakcióra.
elektrontranszportlánc,
oxidáló savakkal és vízzel. A
galvánelemek felhaszredukálóképesség, a fémek
nálása a gyógyászatban,
redukálóképességi sora. Fémes és
ingerületvezetés.
elektrolitos vezetés.
Galvánelem
A galvánelemek működési elvéGalvani és Volta kísérletei.
nek megértése, környezettudatos Fizika:
Tematikai egység

Elektrokémia
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A galvánelemek működésének bemagatartás kialakítása.
Galvánelem, feszültség,
mutatása a Daniell-elem példáján
Egyszerű galvánelem (pl.
ellenállás, áramerősség,
keresztül: felépítése és működése,
Daniell-elem) vagy Volta-oszlop elektrolízis, soros és
anód- és katódfolyamatok.
készítése. Különféle galvánelepárhuzamos kapcsolás,
A redukálóképesség és a standardpo- mek pólusainak megállapítása, az akkumulátor, elektrotenciál. Elektromotoros erő, kapocs- elektródfolyamatok felírása. Két motoros erő, Faradayfeszültség. Gyakorlatban használt
különböző fém és zöldségek
törvények.
galvánelemek. Akkumulátorok, szá- vagy gyümölcsök felhasználásárazelemek. Galvánelemekkel kapcso- val készült galvánelemek. Inforlatos környezeti problémák. Tüzelő- mációk az akkumulátorokról és a
anyag-cellák, a hidrogén mint üzem- galvánelemekről.
anyag.
Elektrolízis
Az elektrolizáló berendezések
Az elektrolízis folyamata, ionvándor- működésének megértése és haszlás, az elektrolizálócella működési
nálata. Környezettudatos magaeleve. Anód és katód az elektrolízis
tartás kialakítása.
esetén.
A Faraday-törvények használata
Az oldatok töménységének és kémszámítási feladatokban.
hatásának változása az elektrolízis
Gyakorlati példák: akkumulátosorán.
rok feltöltésének szabályai, eleAz alkálifémionok, az összetett iomek és akkumulátorok feliratánok viselkedése elektrolíziskor indif- nak tanulmányozása.
ferens elektród esetén. A nátrium
leválása higanykatódon. Faraday I.
Elektrolízisek: sósavoldat, rézés II. törvénye. A Faraday-állandó.
jodid-oldat, nátrium-klorid-oldat,
Az elektrolízis gyakorlati alkalmazá- nátrium-hidroxid-oldat, nátriumsa: akkumulátorok feltöltése. Klór és szulfát-oldat.
nátrium-hidroxid előállítása NaCloldat higanykatódos elektrolízisével,
túlfeszültség. Az alumínium ipari
előállítása timföldből. Bevonatok
készítése – galvanizálás, korrózióvédelem.
Galvánelem, akkumulátor, standardpotenciál, elektrolízis, szelektív
Kulcsfogalmak/fogalmak
elemgyűjtés, galvanizálás.

Tematikai egység

Nemesgázok

Órakeret
3 óra

Nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókészség.
A nemesgázok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések
megértése. A nemesgázok előfordulásának és mindennapi életben
A tematikai egység nevelébetöltött szerepének magyarázata a tulajdonságaik alapján. A reaksi-fejlesztési céljai
ciókészség és a gázok relatív sűrűségének alkalmazása a nemesgázok
előfordulásával, illetve felhasználásával kapcsolatban.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/ mód- Kapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
szertani ajánlások
tok
Elektronszerkezet – kis reakciókészség A nemesgázok általános sajátsága- Fizika:
összefüggése.
inak megértése, az eltérések okai- Magfúzió, háttérsuGerjeszthetőség – felhasználás.
nak értelmezése.
gárzás.
Fizikai tulajdonságok, a legtöbb anyagElőzetes tudás
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gal szemben kismértékű reakciókészség Kísérletek héliumos léggömbbel
– elemi állapot. Hélium
vagy erről készült film bemutatáFizikai tulajdonság: kis sűrűség, a legsa.
alacsonyabb forráspontú elem.
Előfordulás: földgáz, világegyetem,
Napban keletkezik magfúzióval. Felhasználás: léggömbök, léghajók, mesterséges levegő, alacsony hőmérsékleten
működő berendezések.
Neon
Védőgázas csomagolású élelmiFizika, természettuFelhasználás: reklámcsövek töltőanyaga. szer, kompakt fénycső és hagyo- domány:
Argon
mányos izzó bemutatása, előnyök Fényforrások.
A legnagyobb mennyiségben lévő neés hátrányok tisztázása. Informámesgáz. Felhasználás: lehet védőgáz
ciók a különféle világítótestekről.
hegesztésnél, élelmiszerek csomagolásánál, kompakt fénycsövek töltőanyaga.
Hőszigetelő üvegek, ruhák töltőanyaga.
Kripton
Felhasználás: hagyományos izzók töltése, a volfrámszál védelmére
Xenon
Felhasználás: ívlámpák, vakuk, mozigépek: nagy fényerejű gázkisülési csövek.
Radon
A levegőben a háttérsugárzást okozza.
Felhasználás: a gyógyászatban képalkotási eljárásban, sugárterápia.
Kulcsfogalmak/fogalmak Nemesgáz-elektronszerkezet, relatív sűrűség.

Hidrogén

Tematikai egység

Órakeret
3 óra

Apoláris kovalens kötés, izotóp, magfúzió, diffúzió,
redukálóképesség, izotópok.
A tematikai egység neve- A legkisebb sűrűségű gáz szerkezete, tulajdonságai és felhasználása
közötti összefüggések megértése.
lési-fejlesztési céljai
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
tok
Atomszerkezet, izotópok.
A hidrogén különleges tulajdon- Fizika, természettuMolekulaszerkezet, polaritás, halmazságainak és azok szerkezeti okai- domány:
szerkezet.
nak megértése, alkalmazása a fel- Hidrogénbomba,
Fizikai tulajdonságok,
használási módjainak magyaráza- magreakciók, magfúKémiai reakciók: oxigénnel és egyéb
tára.
zió, a tömegdefektus
kovalens hidridek. Robbanáskor végbe- A hidrogén laboratóriumi előállí- és az energia kapcsomenő láncreakciók, ezzel kapcsolatos
tása, durranógázpróba, égése. Re- lata.
katasztrófák.
dukáló hatása réz (II)-oxiddal,
Felhasználás: Léghajók, ammóniaszinté- fémek reakciója híg savakkal.
zis, műanyag- és robbanószergyártás,
Történelem:
margarin előállítása, rakéta hajtóanyaga.
II. világháború, a
Előfordulása a világegyetemben és a
Hindenburg léghajó
Földön. Természetben előforduló vegyükatasztrófája.
Előzetes tudás
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letei: víz, ammónia, szerves anyagok.
Izotópjainak gyakorlati szerepe. A hidrogén mint alternatív üzemanyag.
Ipari és laboratóriumi előállítás.
Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer.
Kulcsfogalmak/fogalmak

Órakeret
7 óra
Az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris, poláElőzetes tudás
ris kovalens kötés, oxidálószer.
A halogének és halogénvegyületek hasonlóságának és eltérő tulajdonságainak szerkezeti magyarázata. A veszélyes anyagok biztonságos használatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik
A tematikai egység nevelési- példáján. Annak megértése, hogy a hétköznapi életben használt
anyagok is lehetnek mérgezők, minden a mennyiségen és a felhaszfejlesztési céljai
nálás módján múlik. Az élettani szempontból jelentős különbségek
felismerése az elemek és azok vegyületei között. A hagyományos
fényképezés alapjainak megértése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/ mód- Kapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
szertani ajánlások
tok
Fluor
A halogénelemek és vegyületeik Biológia, természetFizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdon- molekulaszerkezete, polaritása,
tudomány:
ság: legnagyobb elektronegativitás, leg- halmazszerkezete, valamint fizikai A só jódozása, a
erősebb oxidálószer. Reakció hidrogén- és kémiai tulajdonságai közötti
fogkrém fluortartalnel. Előfordulás: ásványokban, fogzoösszefüggések megértése, alkalma, gyomorsav, kimáncban.
mazása, környezettudatos és
választás (kloridion),
Klór
egészségtudatos magatartás kiala- a jód szerepe.
Fizikai tulajdonságok. Fizikai és kémiai kítása.
oldódás megkülönböztetése.
A klór előállítása (fülke alatt vagy
Kémia reakciók: vízzel, fémekkel.
az udvaron) hipó és sósav össze- Fizika:
Előállítás: ipari, laboratóriumi. Felhasz- öntésével, illetve káliumAz energiafajták
nálás: sósav, PVC-gyártás, vízfertőtlení- permanganát és sósav reakciójá- egymásba való áttés. Élettani hatás: mérgező.
val [a kálium-permanganát és
alakulása, elektrolíNátium-klorid (kősó):
sósav reakcióegyenlet rendezése], zis, légnyomás.
Fizikai tulajdonságok. Előfordulás. Élet- konyhasó előállítása elemeiből. A
tani hatása: testnedvekben, idegsejtek
hidrogén-klorid előállítása laboraműködésében, magas vérnyomás rizikó- tóriumban konyhasóból kénsavFöldrajz:
faktora a túlzott sófogyasztás.
val. Szökőkútkísérlet hidrogénSóbányák.
Hidrogén-klorid:
kloriddal.
Fizikai tulajdonságok. Vizes oldata: só- Bróm bemutatása (zárt üvegben).
sav. Kémiai reakció, illetve a reakció
Brómos víz reakciójának hiánya
hiánya különböző fémek esetében. Elő- benzinnel vagy brómos vízből
fordulás: gyomorsav-gyomorégés, házbróm extrakciója/kioldása benzintartási sósav.
nel, brómos víz reakciója étolajjal
Hipó: összetétele, felhasználása, vizes
vagy olajsavval.
oldatának kémhatása, veszélyei.
Jód szublimációja, majd kikristáBróm
lyosodása hideg felületen. Jód
Fizikai tulajdonságok.
oldhatóságának vizsgálata vízben,
Kémiai reakciók: telítetlen szénhidrogé- alkoholban, benzinben. Jód és
Tematikai egység

Halogének
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nek kimutatása addíciós reakcióval. Élet- alumínium reakciója. Keményítő
tani hatás.
kimutatása jóddal krumpliban,
Jód
lisztben, pudingporban.
Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: Halogenidionok megkülönböztehidrogénnel, fémekkel. Felhasználás:
tése ezüst-halogenid csapadékok
jódtinktúra. Előfordulás: tengeri élőléképzésével. Információk a halonyekben, pajzsmirigyben.
génizzókról.
Veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, erélyes oxidálószer, fiziológiás
Kulcsfogalmak/fogalmak
sóoldat, szublimáció.

Órakeret
10 óra
Kétszeres kovalens kötés, allotróp módosulat, sav, oxidálószer,
Előzetes tudás
freon, oxidációs szám.
Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazáA tematikai egység nevelési- sa. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak magyarázata. A kénvegyületek változatossága okainak megértése. A környezeti probléfejlesztési céljai
mák iránti érzékenység fejlesztése. Tudomány és áltudomány
megkülönböztetése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
tok
Oxigén
Az oxigéncsoport elemeinek és
Biológia:
Molekulaszerkezet: allotróp módosulat vegyületeiknek áttekintése, a
Légzés és fotoszinté– a dioxigén és az ózon molekulaszer- szerkezet és tulajdonságok közötti zis kapcsolata, oxikezete. Fizikai tulajdonságok. Kémiai
kölcsönhatások megértése és algénszállítás.
tulajdonságok: reakció hidrogénnel,
kalmazása, környezettudatos és
oxidok, hidroxidok, oxosavak képzőegészségtudatos magatartás kialadése. Előállítás: iparban és laboratórikítása.
Földrajz:
umban.
A légkör szerkezete
Felhasználás. Az oxigén szerepe az
Az oxigén előállítása, egyszerű
és összetétele.
élővilágban. A vízben oldott oxigén
kimutatása. Oxigénnel és levegőoldhatóságának hőmérsékletfüggése.
vel felfújt PE-zacskók égetése.
Ózon
Különböző anyagok égetése, pl.
Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajfémek, metán, hidrogén, papír.
donságok: Sok anyaggal szemben nagy
reakciókészség, bomlékony.
Az ózon keletkezése és elbomlása,
előfordulása. A magaslégköri ózonréteg szerepe, vékonyodásának oka és
következményei. Az ózon mint fertőtlenítőszer, a felszínközeli ózon mint
veszélyes anyag.
Víz
Oldhatósági próbák vízben: pl.
Biológia:
Molekulaszerkezet: alak, polaritás,
konyhasó, kálium-permanganát,
A víz az élővilágban.
halmazszerkezet.
alkohol, olaj, jód.
Fizikai tulajdonságok: a sűrűség válto- Haj szőkítése ammóniás hidrozása a hőmérséklet függvényében, ma- gén-peroxiddal. Jodid-ionok oxi- Fizika:
gas olvadáspont és forráspont, nagy
dációja hidrogén-peroxiddal és a
A víz különleges
fajhő, a nagy felületi feszültség és oka. keletkező jód kimutatása kemétulajdonságai,
Tematikai egység

Az oxigéncsoport
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Kémiai tulajdonság: autoprotolízis,
nyítővel. A hidrogén-peroxid
hőtágulás, a
amfotéria, a víz mint reakciópartner.
bomlása katalizátor hatására.
hőtágulás szerepe a
Édesvíz, tengervíz összetétele, az
természeti és techniédesvízkészlet értéke.
kai folyamatokban.
Hidrogén-peroxid
Molekulaszerkezet: alak, polaritás,
halmazszerkezet. Fizikai tulajdonságai.
Földrajz:
Kémiai tulajdonság: oxidálószer és
A Föld vízkészlete,
redukálószer. Felhasználás: rakétaés annak szennyezőüzemanyag, hajszőkítés, fertőtlenítés,
dése.
víztisztítás.
Kén
A kén és egyes vegyületei gyaBiológia:
Halmazszerkezet: allotróp módosulakorlati jelentőségének megértése, A zuzmók mint inditok. Fizikai tulajdonságok. Kémiai
környezettudatos és egészségtuda- kátorok, a levegő
tulajdonságok: égése. Előfordulás:
tos magatartás kialakítása.
szennyezettsége.
terméskén, kőolaj, vegyületek: szulfiA kén olvasztása és lehűtése vízdok, szulfátok stb., fehérjékben. Felzel, a változások okainak elemzéhasználás: növényvédő szerek, kénsav- se. Kénszalag égetése, reakció
gyártás, a gumi vulkanizálása.
fémekkel, pl. cink és kén reakcióHidrogén-szulfid (kénhidrogén)
ja. A kén-hidrogén vizes oldatáMolekulaszerkezet, halmazszerkezet.
nak kémhatásvizsgálata, reakciója
Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajjóddal. A kén égésekor keletkező
donság: sav-bázis és redoxi tulajdonkén-dioxid felfogása, feloldása
ságok. Élettani hatás: mérgező. Előfor- vízben, a keletkezett oldat kémhadulás: gyógyvizekben.
tásának vizsgálata. Híg kénsavolKén-dioxid
dat kémhatásának vizsgálata, töMolekulaszerkezet. Fizikai tulajdonsá- mény kénsav hatása a szerves
gok. Kémiai tulajdonságok: reakció
anyagokra: porcukorra, papírra,
vízzel. Előfordulás: fosszilis tüzelőpamutra. Különböző fémek oldása
anyagok égetésekor. Élettani hatás:
híg és tömény kénsavban. A ként
mérgező. Felhasználása: boroshordók
tartalmazó különböző oxidációs
fertőtlenítése, kénsavgyártás.
számú vegyületek, pl. szulfidok,
Kénessav
szulfitok, tioszulfátok és szulfátok
Keletkezése: kén-dioxid és víz reakció- és az ezeknek megfelelő savak
jával: savas eső kialakulásának okai,
összehasonlítása az oxidáló-, ilkáros hatásai. Szulfitok a borban.
letve redukálóhatás szempontjáKénsav
ból.
Molekulaszerkezet, halmazszerkezet.
Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságok: sav-bázis, redoxi: fémekkel
való reakció, passziválás, szenesítés.
Kénsavgyártás. Felhasználás: pl. akkumulátorok, nitrálóelegyek.
Szulfátok
A szulfát-ion elektronszerkezete, térszerkezete, glaubersó, gipsz, rézgálic.
Autoprotolízis, édesvíz, tartósítószer, oxidáló sav, légszennyező gáz,
Kulcsfogalmak/fogalmak
savas eső, kétértékű sav.

Tematikai egység

Nitrogéncsoport
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8 óra
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszenyElőzetes tudás
nyező gáz.
A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése, összevetése, legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött jelentőségének
A tematikai egység neveléfelismerése. Az anyagok természetben való körforgásának megértési-fejlesztési céljai
se. Helyi környezetszennyezési probléma kémiai vonatkozásainak
megismerése és válaszkeresés a problémára.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek, probFejlesztési követelméKapcsolódási ponlémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
tok
Nitrogén
A nitrogéncsoport elemeinek és Biológia:
A nitrogén molekulaszerkezete, fizikai
vegyületeinek rövid áttekintéA nitrogén körfortulajdonságai. Kémiai tulajdonság: kis
se, a szerkezet és tulajdonságok gása, a baktériumok
reakciókészség a legtöbb anyaggal szemközötti kölcsönhatások megér- szerepe a nitrogén
ben, reakció oxigénnel és hidrogénnel.
tése és alkalmazása, környezet- körforgásban, a leÉlettani hatás: keszonbetegség.
tudatos és egészségtudatos ma- vegő és a víz szenyAmmónia
gatartás kialakítása.
nyezettsége, a foszMolekulaszerkezet: alak, kölcsönhatások a Kísérletek folyékony levegőfor körforgása a
molekulák között. Fizikai tulajdonságok.
vel. Ammónia oldódása vízben: természetben, ATP,
Könnyen cseppfolyósítható. Kémiai tulaj- szökőkútkísérlet. Ammónia és eutrofizáció, a műdonságok: sav-bázis reakciók – vízzel,
HCl-gáz reakciója. Informácitrágyák hatása a
savakkal. Előállítás: szintézis és körülmé- ók az ipari és biológiai nitronövények fejlődésényei, dinamikus egyensúly. Keletkezés:
génfixálásról. Salétromsav vire, a fogak felépítészerves anyagok bomlása (WC-szag). Fel- zes oldatának kémhatásse, a sejthártya szerhasználás: pl. ipari hűtők, műtrágyagyárvizsgálata különböző indikáto- kezete.
tás, salétromsavgyártás.
rokkal. Híg és tömény salétBiolumineszcencia.
A nitrogén oxidjai
romsav reakciója különböző
NO keletkezése villámláskor és belső égé- fémekkel. Füstölgő salétromsű motorokban. NO2 fizikai tulajdonságai. sav reakciója terpentinnel. Csil- Fizika:
Élettani hatások: értágító hatás, mérgező
lagszóró készítése, vagy görög- II. főtétel, fény.
kipufogógázok, gépkocsi-katalizátor altűz, vagy bengálitűz bemutatákalmazása. Felhasználás: salétromsavgyár- sa. Rajzolás telített KNO3tás. N2O: kéjgáz. Élettani hatás: bódít.
oldattal szűrőpapírra és száraTörténelem:
Felhasználás: pl. habpatron, szülészet,
dás után meggyújtása izzó vas- Irinyi János.
üzemanyag-adalék, méhészet.
szeggel. Puskaporkészítés és Salétromsav
égetés. Hurkapálca vagy guMolekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok. mimaci oxidálása olvasztott
Kémiai tulajdonságok: sav-bázis és redoxi. kálium-nitrátban.
Választóvíz, királyvíz. Előállítás: a salétromsavgyártás lépései.
Nitrátok
A nitrát-ion elektronszerkezete, térszerkezete. A nitrátok oxidáló hatása. Felhasználás: ammónium-nitrát: pétisó; káliumnitrát: puskapor. Műtrágyák és szerepük,
valamint környezeti veszélyeik.
Eutrofizáció, primőr termékek.
A nitrogén körforgása a természetben,
szennyvíztisztítás. Nitritek szerepe a tartósításban (pácsók).
Foszfor
A foszfor és egyes vegyületei
1489

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

Az allotróp módosulatok és összehasonlígyakorlati jelentőségének megtásuk.
értése, környezettudatos és
A gyufa régen és ma, Irinyi János. A fosz- egészségtudatos magatartás
for használata a hadiiparban.
kialakítása.
Foszforsav
Információk Irinyi Jánosról és
Molekula- és halmazszerkezet. Fizikai
a gyufa történetéről. A trisó
tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: reakvizes oldatának kémhatásció vízzel és NaOH-dal több lépésben,
vizsgálata. Különböző üdítőitaközéperős, háromértékű sav – savanyú
lok összetételének elemzése.
sók, foszfátok, hidrolízisük. Felhasználás: Információk a foszfátos és a
üdítőitalokban és rozsdaoldó szerekben.
foszfátmentes mosóporok öszÉlettani hatás.
szetételéről, működéséről, körFoszfátok
nyezeti hatásairól.
Műtrágyák, mosószerek, vízszennyezés –
eutrofizáció. A fogak és a csontok felépítésében játszott szerepe. Energia tárolására
szolgáló szerves vegyületek..
Kulcsfogalmak/fogalmak Eutrofizáció, anyagkörforgás, gyulladási hőmérséklet, lumineszcencia.

Órakeret
8 óra
Atomrács, allotróp módosulat, szublimáció, gyenge sav.
Előzetes tudás
A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek megvizsgálása. A szén és szilícium vegyületek szerkezete, összetétele
A tematikai egység nevelési- és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A
szén-dioxid kvóta napjainkban betöltött szerepének megértése. A
fejlesztési céljai
földkérget felépítő legfontosabb vegyületek: a karbonátok és szilikátok jelentőségének megértése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
tok
Szén
A széncsoport két leggyakoribb
Biológia:
A grafit, a gyémánt, a fullerének szer- elemének és vegyületeiknek isAdszorpció, a szénkezetének összehasonlítása. Fizikai
merete, a szerkezetük és tulajdon- dioxid az élővilágban,
tulajdonságok. Előfordulásuk, felhasz- ságaik közötti összefüggések
fotoszintézis, sejtlégnálásuk (nanocsövek). A természetes
megértése és alkalmazása, körzés, a szén-dioxid
szenek keletkezése, felhasználásuk
nyezettudatos és egészségtudatos szállítás.
története, környezeti problémái. Mesmagatartás kialakítása.
terséges szenek: előállítás, adszorpció. A fa száraz lepárlása, a fagáz
Szén-monoxid
meggyújtása, adszorpciós kísérle- Fizika:
Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajtek aktív szénen málnaszörppel,
Félvezetődonság: redukálószer – vasgyártás,
vörösborral, ammóniával. Égés. A elektronikai alapok.
égése. Keletkezése: széntartalmú
szén-dioxid előállítása, felfogása,
anyagok tökéletlen égésekor. Élettani
hatása az égésre, szárazjég szubhatás: az életet veszélyeztető mérgező limálása. Meszes vízzel való kiFöldrajz:
hatása konkrét példákon keresztül.
mutatás szívószállal a kifújt leve- Karsztjelenségek.
Szén-dioxid
gőből.
Molekulaszerkezet. Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonság: vízben oldódás – kémhatás. Környezetvédelmi
probléma: az üvegházhatás fokozódáTematikai egység

Széncsoport
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sa, klímaváltozás. Élettani hatása: osztályterem szellőztetése, fejfájás, borospincében, zárt garázsokban összegyűlik, kimutatása.
Szénsav
A szén-dioxid vizes oldata, savas
kémhatás. A szén-dioxiddal dúsított
üdítők hatása a szervezetre.
Karbonátok és hidrogén-karbonátok
A karbonát-ion elektronszerkezete és
térszerkezete. Mészkő, dolomit. A szén
körforgása a természetben.
Szilícium
A szilícium és egyes vegyületei
Halmazszerkezet és fizikai tulajdongyakorlati jelentőségének megérság: atomrács, félvezetők. Felhasznátése, környezettudatos és egészlás: elektronika, mikrocsipüzem, ötvö- ségtudatos magatartás kialakítása.
zet. Előfordulás: ásványok
Különböző színű homokszemcsék
Szilikonok szerkezete, tulajdonságai,
vizsgálata nagyítóval. Üvegcső
jelentősége napjainkban. Szilikon pro- hajlítása Bunsen-égővel. „Vetézisek szerepe a testben (előnyök,
gyész virágoskertjének” készítése
hátrányok).
vízüvegből és színes fémsókból.
Szilícium-dioxid
Információk az üveggyártásról, az
Halmazszerkezet. Üveggyártás. Atom- üveg napjainkban betöltött szererácsból amorf szerkezet. Újrahasznosí- péről, a számítógépről és a
tás.
karbonszálas horgászbotról.
Szilkátok
Szilikátok előfordulása ásványokban
és kőzetekben, felhasználásuk. A vízüveg tulajdonságai és felhasználása.
Mesterséges szén, adszorpció, rétegrács, üvegházhatás, amorf anyag,
Kulcsfogalmak/fogalmak
szilikát, szilikon.

Órakeret
4 óra
Fémes kötés, ötvözet, érc, redukció, galváncellák, standardpotenciál,
Előzetes tudás
elektrolízis, galvanizálás.
A környezetünkben lévő fémtárgyak hasonlóságainak, illetve eltérő
A tematikai egység neve- tulajdonságaik okainak megértése. A fémek eltérő értékének magyarázata az előfordulásukkal, tulajdonságaikkal és felhasználási módjaiklési-fejlesztési céljai
kal.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
tok
A fémek előfordulása a természetben.
A fémek általános sajátosságainak Fizika:
Felfedezésük és előállításuk története.
ismerete, ezek okainak megértése. Elektromos és hőveSzerepük, jelentőségük változása a tör- Fémek korrózióvédelme, környe- zetés, sűrűség, olvaténelmi korokban. A fémrács szerkezete zettudatos magatartás kialakítása. dáspont, mágnesesés jellemzése. A fémek fizikai tulajdon- Fémdrótok hajlékonysága, hőve- ség, szín.
ságai: halmazállapot, olvadáspont, sűrű- zetése, eltérő színe. Információk
ség (könnyű- és nehézfémek), megmun- az ötvözetek felhasználásáról.
kálhatóság és ezek összefüggése a rácsTematikai egység

A fémek általános jellemzése
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szerkezettel, elektromos és hővezetés,
szín és ezek okai.
Ötvözetek: Az ötvözetek fogalma, szerkezetük. A fémek kémiai tulajdonságai.
A korrózió és a korrózióvédelem. Paszszív állapot, a felületi védelem és az
ötvözés jelentősége. Helyi elem kialakulása.
Kulcsfogalmak/fogalmak Könnyűfém, nehézfém, korrózióvédelem.
Órakeret
7 óra
Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, felületaktív
Előzetes tudás
anyagok.
Az s-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonA tematikai egység nevelé- ságai közötti kapcsolatok megértése és alkalmazása. A vízkeménység, a vízlágyítás és vízkőoldás problémáinak helyes kezelése a hétsi-fejlesztési céljai
köznapokban.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
tok
Alkálifémek
Alkálifémek és földfémek hason- Biológia:
Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdon- lóságai, illetve eltérő sajátságai
A csont kémiai öszságok: redukálószerek, sóképzés, reakokainak megértése, környezettuszetétele, kiválasztás
ció vízzel. Előfordulás: vegyületeikben, datos és egészségtudatos maga(nátrium- és káliumtermészetes vizekben oldva, sóbányáktartás kialakítása.
ion), idegrendszer
ban. Előállítás: olvadékelektrolízissel.
Na, K reakciója fenolftaleines
(nátrium- és káliumVegyületeik felhasználása: kősó, lúgkő, vízzel. Lángfestési próbák.
ion), ízérzékelés –
hipó, szóda.
sós íz fiziológiás
sóoldat.
Alkáliföldfémek
Magnézium fenolftaleines vízzel
Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdon- való reakciója melegítéssel, égéságok: redukálószerek, sóképzés, reakse. Tojáshéj kiégetése, reakció
ció vízzel. Vegyületeik felhasználása az vízzel, fenolftaleinindikátor jelenépítőiparban: mészkő, égetett mész, ollétében. Gipszöntés. A szappan
tott mész, gipsz. Élettani hatás: kalcium- habzása lágy és kemény vízben.
és magnéziumionok szerepe a csontokVízköves edény tisztítása ecetban, izomműködésben. Jelentőség: a
savval.
vízkeménység okai. A lágy és a kemény
víz (esővíz, karsztvíz). A kemény víz
káros hatásai a háztartásban és az iparban. Változó és állandó vízkeménység.
A vízlágyítás módszerei: desztillálás,
vegyszeres vízlágyítás, ioncserélés.
Redukálószer, lángfestés, olvadékelektrolízis, vízkeménység, vízlágyíKulcsfogalmak/fogalmak
tás, ioncserélő.
Tematikai egység

Tematikai egység
Előzetes tudás
A tematikai egység nevelé-

Az s-mező fémei

Órakeret
4 óra
Savak és bázisok, oxidáció, izotópok, amfoter tulajdonságok.
Az alumínium, ón és ólom eltérő sajátságainak magyarázata. A veA p-mező fémei
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gyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. A vörösiszap-katasztrófa okainak és
következményeinek megértése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
tok
Alumínium
A p-mező fémei és vegyületeik
Fizika:
Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdon- tulajdonságainak megértése, ezek Elektromos ellenálságok: passziválódás és védő oxidréteg, anyagszerkezeti magyarázata,
lás, akkumulátor
amfoter sajátság. Előfordulás: a földké- környezettudatos és egészségturegben, agyagféleségek. Előállítás és
datos magatartás kialakítása.
felhasználás: bauxitból: kilúgozás, timAz alumínium vízzel és oxigénBiológia:
földgyártás, elektrolízis; példák a felnel való reakciója a védőréteg
Az ólom felhalmohasználásra. A hazai alumíniumipar
megbontása után. Reakciója sózódása a szervezetproblémái, környezetszennyezés, újrasavval és nátrium-hidroxiddal.
ben, ólommérgezés
hasznosítás.
Termitreakció vas-oxiddal. Intünetei, AlzheimerAz alumínium-ion feltételezett élettani
formációk a magyarországi alukór.
hatása (Alzheimer-kór).
míniumgyártásról és a
Ón és ólom
vörösiszap-katasztrófáról, az ónAtomszerkezet: különböző izotópok és
pestisről, a belül ónnal bevont
Földrajz:
azok tömegszáma, neutronszáma. Fizikonzervdobozokról, az ólomból
Timföld- és alumíkai tulajdonságok. Kémiai tulajdonsákészült vízvezetékekről, az ólom- niumgyártás.
gok: felületi védőréteg kialakulása leve- kristályról.
gőn. Reakcióik: oxigénnel, halogénekkel, az ón amfoter sajátsága. Mai és
egykori felhasználásuk: akkumulátorokban, ötvöző anyagként, festékalapanyagként, nyomdaipar, forrasztóón. Az
ólomvegyületek mérgező, környezetszennyező hatása.
Kulcsfogalmak/fogalmak Amfoter anyag, érc, vörösiszap, környezeti katasztrófa.
si-fejlesztési céljai

Órakeret
10 óra
Eltérő szerkezetű fémrácsok, redukciós előállítás, mágnes, ötvöElőzetes tudás
zet, nemesfém.
A d-mező fémei és vegyületeik szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az ötA tematikai egység nevelési- vözetek sokrétű felhasználásának megértése. A nehézfémvegyületek élettani hatásainak, környezeti veszélyeinek tudatosífejlesztési céljai
tása. A tiszai cianidszennyezés aranybányászattal való összefüggésének megértése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
tok
Vas
A d-mező fémeinek atomszerkeBiológia:
Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakcizete és ebből adódó tulajdonsága- A hemoglobin szereók: rozsdásodás nedves levegőn, a
ik megértése. A vascsoport, a
pe az emberi szerverozsda szerkezete, a vas korrózióvékróm, a mangán, a volfrám és a
zetben. enzimek:
delme. A vaspor égése a csillagszórótitán fizikai tulajdonságai (sűrűbiokatalizátorok, a
ban. Reakció pozitívabb standard poség, keménység, olvadáspont,
nehézfémsók hatása
tenciálú fémek ionjaival.
mágneses tulajdonság) és felaz élő szervezetre,
Tematikai egység

A d-mező fémei
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Előállítás és felhasználás: vasgyártás.
Fontosabb vasércek. A modern kohó
felépítése, működése, a koksz szerepe,
a salakképző szerepe. A redukciós
egyenletek és a képződő nyersvas.
Acélgyártás: az acélgyártás módszerei,
az acél kedvező sajátságai és annak
okai, az ötvözőanyagok és hatásuk. Az
edzett acél. Vas biológiai jelentősége.
Újrahasznosítás, szelektív gyűjtés.
Kobalt
Ötvözőfém. A kobalt-klorid vízmegkötő hatása és színváltozása. Élettani
jelentősége: B12 vitamin.
Nikkel
Ötvözőfém: korrózióvédelem, fémpénzek, orvosi műszerek. Galvánelemek.
Élettani hatás: fémallergia, rákkeltő
hatás.
Króm
Ötvözőfém: korrózióvédő bevonat,
rozsdamentes acél. [Mikroelem: a
szénhidrát-anyagcsere enzimjeiben.] A
kromátok és bikromátok mint erős
oxidálószerek (kálium-bikromát, ammónium-bikromát).
Mangán
Kémiai tulajdonságok: különböző oxidációs állapotokban fordulhat elő. A
kálium-permanganát felhasználása.
Volfrám
Fizikai tulajdonságok: a legmagasabb
olvadáspontú fém. Felhasználás: izzószál, ötvözőanyag: páncélautók.
Titán
Fizikai tulajdonságok. Felhasználás:
repülőgépipar, űrhajózás, hőszigetelő
bevonat építkezéseknél.
Réz
Fizikai tulajdonságok. Kémiai reakciók: oxigénnel, nedves levegővel, savakkal. A réz felhasználása: hangszerek, tetőfedés, ipari üstök, vezetékek.
Ötvözetek: bronz, sárgaréz.
Rézgálic
Felhasználása permetezőszerként. A
rézvegyületek élettani hatása: nyomelem, de nagyobb mennyiségben mérgező.
Az arany és az ezüst
Fizikai tulajdonságaik.

használásuk közötti összefüggések megértése. Környezettudatos
és egészségtudatos magatartás
kialakítása.
Mágnes hatása vasreszelékre.
Vaspor szórása lángba. Vas híg
savakkal való reakciója, tömény
oxidáló savak passziváló hatása.
Vasszeg réz-szulfát-oldatba való
helyezése. A növények párologtatásának kimutatása kobaltkloridos papírral.

B12 vitamin.
Fizika:
Fényelnyelés, fényvisszaverés, ferromágnesség, modern
fényforrások.
Földrajz:
Vas- és acélgyártás.
Művészetismeret–
kommunikáció:
Szólások.

Alkohol csepegtetése kénsavas
kálium-dikromát-oldatba. Oxigén
előállítása káliumpermanganátból. Klór előállítása
sósavból kálium-permanganáttal.
Információk a mágnesről, valamint a különféle fémek és ötvözeteik előállításáról, illetve felhasználásáról.

A rézcsoport és a platina felhasználási módjainak magyarázata a
tulajdonságaik alapján.
Réz-oxid keletkezése rézdrót
lángba tartásakor, patinás rézlemez és malachit bemutatása, réz
oldásának megkísérlése híg és
tömény oxidáló savakban. A rézgálic kristályvíztartalmának elvesztése kihevítéssel. Ezüstklorid csapadék keletkezése pl.
ezüst-nitrát-oldat és konyhasóoldat reakciójával. Információk a
1494

Történelem:
Rézkor, bronzkor,
vaskor.
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Kémiai reakciók: nemesfémek, ezüst
nemesfémek bányászatáról és
reakciója hidrogén-szulfiddal és salét- felhasználásáról, újrahasznosítáromsavval. Választóvíz, királyvíz. Fel- sáról, a fényképezés történetéről,
használás: ékszerek, dísztárgyak, veze- a rézgálicot tartalmazó növénytékek. Élettani hatás: Az ezüst vízold- védő szerekről.
ható vegyületei mérgező, illetve fertőtlenítő hatásúak, felhasználás ivóvízszűrőkben, zoknikban ezüstszál, kolloid ezüst spray.
Platina
A platinafémek története. Felhasználása: óra- és ékszeripar, orvosi implantátumok, elektródák, gépkocsikatalizátorokban.
Cink
A cinkcsoport elemei és vegyüleFizikai tulajdonságok. Kémiai reakciteik felhasználásának magyarázaók: égés, reakció kénnel, savakkal,
ta a sajátosságaik alapján. Körlúgokkal. Felhasználás: korrózióvédő
nyezettudatos és egészségtudatos
bevonat (horganyzott bádog). Ötvöző
magatartás kialakítása.
anyag. ZnO: fehér festék, hintőpor,
Cink és kénpor reakciója, cink
bőrápoló, napvédő krémek.
oldódása savakban és lúgokban,
Élettani hatás: mikroelem enzimekben, amfoter jellegének bemutatása.
de nagy mennyiségben mérgező.
Információk a higany és a kadmiKadmium
um felhasználásának előnyeiről és
Felhasználás: korrózióvédő bevonat,
hátrányairól, híres mérgezési eseszárazelem. Felhasználása galváneletekről.
mekben.
Élettani hatás: vegyületei mérgezők,
szelektív gyűjtés.
Higany
Fizikai tulajdonságok. Kémiai tulajdonságai: általában kevéssé reakcióképesek. Ötvözetei: amalgámok. Élettani
hatás: gőze, vízoldható vegyületei
mérgezők. Felhasználás: régen hőmérők, vérnyomásmérők, amalgám fogtömés, fénycsövek. Veszélyes hulladék, szelektív gyűjtés.
Kulcsfogalmak/fogalmak Nemesfém, érc, nyomelem, amalgám, ötvözet, környezeti veszély.

Órakeret
20 óra
Anyagmennyiség, moláris tömeg, a kémiai képlet mennyiségi jelentése, a
reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro-törvény, gáztörvények,
szilárd keverékek, vizes oldatok és gázelegyek összetételének megadási
Előzetes tudás
módjai, pH, galvánelemek, elektrolizálócellák működése, Faraday I. és II.
törvénye.
A tematikai egység A tanult szervetlen kémiai ismeretek gyakorlása, alkalmazása, elmélyítése és
nevelési-fejlesztési szintetizálása számítási feladatokon keresztül.
céljai
Tematikai egység

Szervetlen kémiai számítások
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Ismeretek (tartalmak, jelenségek, Fejlesztési követelmények/ módKapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
szertani ajánlások
Galvánelemek
Celladiagramok felírása, az elektBiológia:
romotoros erő számítása.
Hemoglobin vastartalElektrolizálócellák
A Faraday-törvények alkalmazása mának kiszámítása.
különböző fémek leválasztásánál.
Porkeverékek és ötvözetek összeté- Porkeverékek, ötvözetek tömeg- és
telével kapcsolatos számítások
anyagmennyiség-százalékos össze- Fizika:
tételével kapcsolatos feladatok. Az Fizikai mennyiségek,
összetevők eltérő oldódásával ösz- mértékegységek, átváltás, gáztörvények, hőtani
szefüggő számítások.
Oldatokkal kapcsolatos számítások Szervetlen vegyületeket tartalmazó alapfogalmak.
oldatokkal kapcsolatos feladatok:
oldhatóság, oldatkészítés, összetétel
Matematika:
megadása százalékokkal (tömeg,
térfogat, anyagmennyiség) és kon- Egyenlet írása szöveges
centrációkkal (anyagmennyiség és adatokból, egyenletrentömeg). Nehézfém-ionos szennye- dezés.
zések határértékeinek számolása.
Gázokkal és gázelegyekkel kapcso- Gázok keletkezésével és reakcióival
latos számítások
kapcsolatos feladatok. Gázelegyek
összetételének, abszolút és relatív
sűrűségének, átlagos moláris tömegének számolása.
Reakcióegyenlettel kapcsolatos
A reakcióegyenlet mennyiségi jefeladatok
lentésének felhasználásával megoldható szervetlen kémiai feladatok
(sav-bázis, redoxi, csapadékképződési és gázfejlődési reakciók során).
Szervetlen vegyipari termeléssel
Vegyipari folyamatokra vonatkozó
kapcsolatos feladatok
számítások (pl. kénsav-, salétromsav-, ammónia- és műtrágyagyártással, fémek előállításával kapcsolatban), kitermelési százalékok és
veszteségek. Légszennyező gázok
kibocsátásával, különféle mérgező
anyagok egészségügyi határértékeivel kapcsolatos számítások.
Kulcsfogalmak/ Képlet és összetétel kapcsolata, oldatkoncentráció, egyenlet mennyiségi jelentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó.
fogalmak

Órakeret
6 óra
Az adott ipari üzemben, illetve gyárban, kutatóintézetben vagy szolgáltatást végző intézményben végzett munkához kapcsolható, korábban a
Előzetes tudás
kémia tantárgyban megszerzett ismeretek, készségek és képességek.
A tematikai egység neve- Ismerkedés az iparban, kutatásban, szolgáltatásban dolgozó kémikusok
munkájával; pályaorientáció.
lési-fejlesztési céljai
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
Tematikai egység

Tanulmányi kirándulás
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Vegyipari gyárlátogatás és/vagy kuta- Önálló és/vagy csoportos fölkétólaboratórium, vagy analitikai labora- szülés a tanulmányi kirándulásra
tórium felkeresése
adott szempontok alapján, a taAz alkalmazott vagy alapkutatásban,
pasztalatokról készített adott forilletve vegyiparban, környezetvédemátumú és terjedelmű jegyzőlemben, minőségbiztosításban stb. dol- könyv/beszámoló elkészítése.
gozó kémikusok munkája és munkakörülményei.
Kulcsfogalmak/fogalmak Alkalmazott és alapkutatás, minőségbiztosítás, folyamatszabályozás.
A tanuló ismerje Az anyag szerkezetének és tulajdonságainak leírásához
használt alapvető modellek, fogalmak és törvényszerűségek ismerete: izotóp,
az elektronburok szerkezetét megszabó törvények és ezek kapcsolata a periódusos rendszerrel, elsőrendű kémiai kötéssel és/vagy másodlagos kölcsönhatásokkal felépülő halmazok modelljei és az anyagi rendszerek fontosabb típusai, reakciósebesség, reakcióhő, kémiai egyensúly, reakciótípusok, pH, sav és
bázis Brønsted szerint, oxidálószer és redukálószer).
A szervetlen anyagok esetében az egyes jellegzetes vegyületcsoportok (fémek, nemfémek, ionvegyületek, savak, bázisok stb.) kémiai sajátosságai és
szerkezete közötti kapcsolat megértése, az ebből következő, reakciókban megfigyelhető tulajdonságok ismerete.
A tanult tudománytörténeti események kapcsán: értse az azok hátterében lévő
tapasztalatok és a felfedezések eredményei közötti kapcsolat értése, a modellek, elképzelések átalakulását kiváltó alapvető eredmények értése.
A természettudományos kutatás alapvető módszereinek értése, a tudományos
és az áltudományos megközelítés közötti különbségek felismerése.
A megismert tények és törvényszerűségek alkalmazása összetettebb probléA fejlesztés várt mák és számítási feladatok megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és
eredményei a tan- az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával.
A szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggések, az alkalmazott modellek
év végén
és a valóság kapcsolatának értése.
A kémiai elemek tulajdonságainak periodikus változásának értése.
Az anyagi világ kémiai szerveződési szintjeinek, valamint a fizikai és biológiai szereveződési szintek és a kémiai szerveződési szintek közötti kapcsolat
értése.
Az anyagi halmazok jellemzőinek magyarázata összetevőik szerkezete és kölcsönhatásaik alapján.
A megismert törvényszerűségek alkalmazása összetettebb problémák és számítási feladatok megoldása során, ismeretlen reakciók egyenleteinek leírásában, újonnan megismert modellek elemzésében.
Egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli összefoglaló,
prezentáció készítése, közönség előtti bemutatása.
Ok-okozati elemek meglátása egyszerű kémiai jelenségekben, ezek hatását
bemutató, vizsgáló egyszerű kísérlet tervezése, és ennek eredményei alapján a
kísérlet alapjául szolgáló hipotézisek értékelése.
Aktív szerep vállalása a fenntarthatóság érdekében a környezet védelmében.

3.5.6.1.2 12. évfolyam
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Órakeret
4 óra
Kovalens kötés, szén, hidrogén, oxigén és nitrogén vegyértékelektronElőzetes tudás
szerkezete.
Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szerves vegyületek csoA tematikai egység neve- portosítása szempontjainak megértése, a vegyület, a modell és a képlet
viszonyának, az izoméria és a konstitúció fogalmának értelmezése és
lési-fejlesztési céljai
alkalmazása.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
tok
A szerves anyagok összetétele
A szerves anyagok általános jelBiológia:
A szerves kémia tárgya.
lemzőinek ismerete, anyagszerke- Biogén elemek.
A szerves vegyületek nagy száma, a
zeti magyarázatuk.
szénatom sajátosságai, heteroatomok,
Izomer vegyületek tulajdonságaikonstitúció, izoméria.
nak összehasonlítása.
Szén, hidrogén, oxigén, nitrogén
kimutatása szerves vegyületekben
egyszerű kísérletekkel.
A szerves vegyületek képlete
Különböző típusú molekulamodelÖsszegképlet, szerkezeti képlet, a kons- lek, szerves molekulákról készült
titúciós képlet és a konstitúció egyszerű- ábrák, képek és képletek összehasített jelölési formái.
sonlítása. Modellek, molekulamodellező számítógépes programok
vagy animációk bemutatása.
A szerves vegyületek csoportosítása,
Csoportosítás a szénváz alakja,
elnevezése
szénvázban lévő kötések és az
A szénváz alakja, szénvázban lévő köté- összetétel alapján.
sek és az összetétel alapján.
Szerves vegyületek elnevezése
Szerves vegyületek elnevezésének lehe- néhány köznapi példán bemutatva,
tőségei: tudományos és köznapi nevek, rövidítések, pl. E-számok.
hétköznapokban előforduló rövidítések.
Kulcsfogalmak/fogalmak Szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós csoport,
köznapi és tudományos név.
Tematikai egység

Bevezetés: A szerves kémia tárgya

Órakeret
20 óra
Kémiai reakció, égés, másodrendű kötések, izomer, molekulák alakja
és polaritása, egyszeres és többszörös kovalens kötés, reakcióhő, haloElőzetes tudás
gének, savas eső, „ózonlyuk”.
A szénhidrogének és halogénezett származékaik szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok felismerése és alkalmazása. Az előfordulásuk és a felhasználásuk ismerete, a felhasználás és a környezeti hatáA tematikai egység nevesok közötti kapcsolat elemzése. A geometriai izoméria feltételeinek
lési-fejlesztési céljai
megértése. A szénhidrogénekkel és halogénezett származékaikkal kapcsolatos környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása. Grafikonok készítése, értelmezése, elemzése.
Ismeretek (tartalmak,
Fejlesztési követelméjelenségek, problémák,
Kapcsolódási pontok
nyek/módszertani ajánlások
alkalmazások)
Bevezetés
A szénhidrogének köznapi jelentőséBiológia:
Tematikai egység

Szénhidrogének és halogénezett származékaik
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A szénhidrogének és hétköznapi jelentőségük.

A telített szénhidrogének
Alkánok, cikloalkánok,
1–10 szénatomos főlánccal rendelkező alkánok
elnevezése, egyszerűbb
csoportnevek, homológ
sor, általános képlet.
Nyílt láncú alkánok molekulaszerkezete, szénatom rendűsége.
Tulajdonságaik, olvadásés forráspont és változása
a homológ sorban.
A földgáz és a kőolaj öszszetétele, keletkezése,
bányászata, feldolgozása,
felhasználása és ennek
problémái (környezetvédelmi problémák a kitermeléstől a felhasználásig,
készletek végessége, helyettesíthetőség).
Kőolajfinomítás, kőolajpárlatok és felhasználásuk. Benzin oktánszáma
és annak javítása: adalékanyagok.
A telítetlen szénhidrogének
Az alkének (olefinek)
Elnevezésük 1–10 szénatomos főlánccal, homológ sor, általános képlet,
molekulaszerkezet, geometriai (cisz-transz) izoméria, tulajdonságaik.
Nagy reakciókészségük,
égésük, addíciós reakciók:
hidrogén, halogén, víz,
hidrogén-halogenid. Po-

gének ismerete, megértése.

Etilén mint növényi hormon,
szteránvázas hormonok,
A telített szénhidrogének szerkezete és karotinoidok, karcinogén és
tulajdonságai közötti kapcsolatok
mutagén anyagok, levegőmegértése, alkalmazása, környezettuszennyezés, szmog, globális
datos magatartás kialakítása.
problémák, üvegházhatás,
Grafikon elemzése vagy készítése
ózonlyuk, savas esők,
alkánok fizikai tulajdonságairól.
bioakkumuláció.
Molekulamodellek készítése, modell
és képlet kapcsolata.
Egyszerű kísérletek telített szénhidro- Fizika:
génekkel.
Olvadáspont, forráspont,
Információk kőolajjal, kőolajforrás, kondenzáció, forrásfeldolgozással, kőolajtermékekkel,
pontot befolyásoló külső
üzemanyagokkal, megújuló és meg
tényezők, hő,
nem újuló energiaforrásokkal, nyersenergiamegmaradás, elektanyagokkal vagy zöld kémiával kapromágneses sugárzás, polácsolatban.
ros fény, a foton frekvenciája, szín, és energia, üvegházhatás.
Földrajz:
Kőolaj- és földgázlelőhelyek,
keletkezésük, energiaipar,
kaucsukfa-ültetvények, levegőszennyezés, szmog, globális problémák, üvegházhatás,
ózonlyuk, savas eső
Matematika:
Függvény, grafikus ábrázolás.

Az alkének szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése,
alkalmazása.
Molekulamodellek készítése, modell
és képlet kapcsolata. Geometriai izomerek tanulmányozása modellen.
Az etén előállítása, égése, oldódás
(hiánya) vízben, etén reakciója brómos
vízzel, PE vagy PP égetése.
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limerizáció: etén, propén.
Etén mint növényi hormon, PE és PP előállítása,
tulajdonságaik és használatuk problémái.
A diének és a poliének
A buta-1,3-dién és az
izoprén szerkezete, tulajdonságai, konjugált kettőskötés-rendszer és következményei.
Addíciós reakciók: hidrogén, halogén, hidrogénhalogenid. Polimerizáció.
Kaucsuk, műkaucsuk,
vulkanizálás, a gumi szerkezete, előállítása, tulajdonságai, hétköznapi.
A karotinoidok szerkezete, színe, biológiai, kozmetikai és élelmiszer-ipari
jelentősége.
Az alkinek
[1–10 szénatomos főláncú
alkinek elnevezése, általános képlete.]
Acetilén szerkezete, tulajdonságai. Reakciói: égés,
addíciós reakciók: hidrogén, halogén, víz, hidrogén-halogenid.
Etin előállítása, felhasználása: vegyipari alapanyag,
karbidlámpa, lánghegesztés, disszugáz.
Az aromás szénhidrogének
A benzol szerkezete, tulajdonságai.
Kis reakciókészsége, égése, halogén szubsztitúció
és nitrálás.
Toluol, xilol, sztirol és
polisztirol.
Benzol előállítása. Aromás szénhidrogének felhasználása, biológiai hatása (pl. karcinogén hatása), aromások előfordulás
a dohányfüstben.
A halogéntartalmú szén-

A diének és a poliének szerkezete és
tulajdonságai közötti kapcsolatok
megértése, alkalmazása, környezettudatos magatartás kialakítása.
Információk izoprénvázas vegyületekkel kapcsolatban (pl. természetes előfordulásuk, szerkezetük, illatszervagy élelmiszer-ipari jelentőségük,
antioxidáns szerepük, karotinoidok
szerepe a fotoszintézisben).

Az acetilén [és a nagyobb
szénatomszámú alkinek] szerkezete és
tulajdonságai közötti kapcsolatok
megértése, alkalmazása.
Acetilén előállítása, égetése, oldódás
(hiánya) vízben, oldása acetonban,
reakció brómos vízzel.

Az aromás szénhidrogének szerkezete
és tulajdonságai közötti kapcsolatok
megértése, alkalmazása, egészségtudatos magatartás kialakítása.
Információk dohányfüstben lévő aromás vegyületekkel, biológiai hatásukkal kapcsolatban.

A halogéntartalmú szénhidrogének
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hidrogének
A halogéntartalmú szénhidrogének elnevezése,
szerkezete, tulajdonságai.
Előállításuk (korábban
szereplő reakciókkal).
Reakció nátriumhidroxiddal: szubsztitúció
és elimináció.
Halogénszármazékok
jelentősége és használatának problémái: pl. oldószerek, vegyipari alapanyagok, altatószerek,
helyi érzéstelenítők, tűzoltó anyagok, növényvédő
szerek, teratogén és mutagén hatások, lebomlás a
környezetben,
bioakkumuláció), polimerek, freonok és kapcsolatuk az ózonréteg vékonyodásával.
Optikai izoméria
Konfiguráció, optikai
izoméria,
kiralitáscentrum, projektív
képlet, egy és több
kiralitáscentrum következményei.

szerkezete és tulajdonságai közötti
kapcsolatok megértése, alkalmazása,
egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása.
Egyszerű kísérletek elemzése vagy
bemutatása halogéntartalmú szénhidrogénekkel: pl. hidrolízis, halogéntartalmú szénhidrogén reakciója ezüstnitráttal hidrolízis előtt és után, PVC
égetése, fagyasztás etil-kloriddal.

Az optikai izoméria jelenségének,
feltételeinek következményeinek
megértése.
Az optikai izomériával kapcsolatos
modellezés.
Az optikai izoméria jelentőségével
kapcsolatos információk.
Telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, alkén, szubsztitúció, ciszKulcsfogalmak/fogalmak transz izoméria, addíció, polimerizáció, elimináció, homológ sor, földgáz, kőolaj, benzin, hőre lágyuló műanyag.

Órakeret
20 óra
Szerves vegyületek csoportosítása, szénhidrogének elnevezése,
szubsztitúció, addíció, polimerizáció, elimináció, hidrogénkötés, savElőzetes tudás
bázis reakciók, erős és gyenge savak, homológ sor, izoméria, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv.
Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai
közötti összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Az előfordulásuk, a felhasználásuk, a biológiai jelentőségük és az élettani hatásuk
kémiai szerkezettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú
vegyületekkel kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák jeTantárgyi fejlesztési célok
lentőségének megértése, megoldások keresése. A felületaktív anyagok
szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat felismerése. A hidrolízis
és a kondenzáció folyamatának megértése, jelentőségének ismerete.
Következtetés a háztartásban előforduló anyagok összetételével kapcsolatos információkból azok egészségügyi és környezeti hatására.
Tematikai egység

Oxigéntartalmú szerves vegyületek
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Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
problémák, alkalmazások)
Az oxigén tartalmú szerves vegyületcsoportok és funkciós csoportok
Az oxigéntartalmú funkciós csoportok
szerkezete, vegyületcsoportok.
Polaritás, hidrogénkötés lehetősége és
kapcsolata az oldhatósággal, olvadás- és
forrásponttal, karbonsavak
dimerizációja.
Homológ sorok általános képlete, tulajdonságok változása a homológ sorokban.
Az alkoholok
Az alkoholok csoportosítása értékűség,
rendűség és a szénváz alapján, elnevezésük. Szerkezetük és tulajdonságaik. Különböző rendű alkoholok oxidálhatósága.
Alkoholok előállítása, jelentősége, felhasználása.
A metanol és az etanol élettani hatása.
Alkoholtartalmú italok előállítása. Denaturált szesz. Az etanol mint üzemanyag.
Glicerin biológiai és kozmetikai jelentősége, nitroglicerin mint robbanóanyag és
gyógyszer.
Etilén-glikol mint fagyálló folyadék,
mérgező hatása, borhamisítás.
A fenolok
A fenol szerkezete és tulajdonságai. A
fenol sav-bázis tulajdonságai, reakciója
nátrium-hidroxiddal.
Fenolok fertőtlenítő, mérgező hatása,
fenol mint vízszennyező anyag,
fenoltartalmú ivóvíz klórozásának problémái. Fenolok felhasználása.
Az éterek
Az éterek elnevezése, egyszerű éterek
előállítása. A dietil-éter tulajdonságai,
felhasználása.

Fejlesztési követelmények/módszertani ajánlások
Hasonló moláris tömegű oxigéntartalmú vegyületek (és alkánok)
tulajdonságainak (pl. olvadás- és
forráspont, oldhatóság) összehasonlítása, táblázat vagy diagram
készítése vagy elemzése.
Eltérő funkciós csoportot tartalmazó izomer vegyületek tulajdonságának összehasonlítása.
Hétköznapi szempontból fontos
oxigéntartalmú szerves vegyületek
bemutatása minden vegyületcsoportból.
Alkoholok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése, alkalmazása.
Egészségtudatos magatartás kialakítása.
Egyszerű kísérletek alkoholokkal:
metanol vagy etanol égetése, alkoholok oldhatósága vízben, oldat
kémhatása, etanol mint oldószer,
benzin, etanol és víz elegyíthetősége. Alkoholok oxidációja, etanol reakciója nátriummal.
Információ néhány, az alkoholok
közé tartozó biológiailag jelentős
vegyületről: pl. koleszterin, allilalkohol, fahéjalkohol, mentol, Avitamin.
Fenolok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése,
alkalmazása.

Éterek szerkezete és tulajdonságai
közötti kapcsolatok megértése,
alkalmazása.
Egy alkohol és vele izomer éter
tulajdonságainak összehasonlítása.
Az oxovegyületek
Az oxovegyületek szerkezete és
Az oxovegyületek elnevezése, szerkeze- tulajdonságai közötti kapcsolatok
te, tulajdonságai.
megértése, alkalmazása.
Az oxovegyületek oxidálhatósága, bake- Ezüsttükörpróba és Fehlinglit előállítása, polikondenzáció, hőre
reakció bemutatása aldehidekkel
keményedő műanyag.
és ketonokkal. Egyszerű kísérlet
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Kapcsolódási pontok
Biológia, természettudomány:
Az alkohol hatásai,
dohányzás, a preparátumok tartósítása,
cukorbetegség, erjedés, biológiai oxidáció (citromsavciklus),
Szent-Györgyi
Albert, lipidek, sejthártya, táplálkozás,
látás.
Fizika:
Felületi feszültség.
Történelem:
Alfred Nobel.
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Az oxovegyületek előállítása, felhasználása, jelentősége. A formaldehid felhasználása, formalin, mérgező hatása,
előfordulása dohányfüstben. Akrolein
keletkezése sütéskor. Aceton.

acetonnal mint oldószerrel.
Információ néhány oxocsoportot
tartalmazó, biológiai szempontból
jelentős vegyülettel kapcsolatban
(pl. kámfor, tesztoszteron, progeszteron, ösztron, kortizon).
A karbonsavak és sóik
Karbonsavak szerkezete és tulajA karbonsavak csoportosítása értékűség donságai közötti kapcsolatok
és a szénváz alapján, elnevezésük, fon- megértése, alkalmazása.
tosabb savak és savmaradékok tudomá- Egészségtudatos magatartás kialanyos és köznapi neve.
kítása.
Szerkezetük, tulajdonságaik, reakció
Egyszerű kísérletek karbonsavakvízzel, fémekkel. Karbonsavsók vizes
kal.
oldatának kémhatása és reakciója erős
Információk Szent-Györgyi Albert
savakkal.
munkásságával, a C-vitaminnal
A hangyasav oxidálhatósága: ezüsttüvagy a citromsavciklussal kapcsokörpróba.
latban.
Az olajsav reakciója brómos vízzel, telíthetősége hidrogénnel.
A karbonsavak előállítása, felhasználása, előfordulása, jelentősége
Az észterek
Az észterek szerkezete és tulajA karbonsavak és a szervetlen savak
donságai közötti kapcsolatok
észterei. Elnevezés egyszerűbb karbon- megértése, alkalmazása.
sav észterek példáján. Szerkezetük, tu- Izomer szerkezetű észter és sav
lajdonságaik.
tulajdonságainak összehasonlítása.
Észterképződés alkoholokból és karbon- Egészségtudatos magatartás kialasavakból, kondenzáció és hidrolízis,
kítása.
egyensúly eltolásának lehetőségei, lúgos
hidrolízis.
Zsírok és olajok oldódása vízben,
Jelentősebb észtercsoportok bemutatása: benzinben, zsírok és olajok reakGyümölcsészterek.
ciója brómos vízzel.
Oxigéntartalmú összetett lipidek: viaNéhány gyümölcsészter szagának
szok, zsírok és olajok, foszfatidok.
bemutatása.
, PET-palackok környezetvédelmi prob- Állati zsiradékokkal, olajokkal,
lémái).
margarinokkal, margaringyártásGyógyszerek.
sal, transz-zsírsavakkal, többszöSzervetlen savak észterei.
rösen telítetlen zsírsavakkal vagy
Margarinok összetétele, előállítása, olaj- olesztrával kapcsolatos informácikeményítés.
ók.
Biodízel előállítása, felhasználása, problémák.
A felületaktív anyagok, tisztítószerek
A felületaktív anyagok, tisztítóA felületaktív anyagok oldhatósági tuszerek szerkezete és tulajdonságai
lajdonságai, szerkezete, típusai.
közötti kapcsolatok megértése,
Micella, habképzés, tisztító hatás, vizes alkalmazása, környezettudatos
oldat pH-ja, felületaktív anyagok előállí- magatartás kialakítása.
tásának.
Kísérletek felületaktív anyagokZsírok lúgos hidrolízise, szappanfőzés. kal: amfipatikus vegyületek hatása
Felületaktív anyagok szerepe a kozmeti- apoláris anyagok oldódására, felükumokban és az élelmiszeriparban, bio- leti hártya keletkezésének bemuta-
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lógiai jelentőségük.
Tisztítószerek adalékanyagai: kémiai és
optikai fehérítők, enzimek, fertőtlenítőszerek, vízlágyítók, illatanyagok, hidratáló anyagok.
Környezetvédelmi problémák.

tása, szilárd és folyékony szappanok kémhatásának vizsgálata indikátorral, szappanok habzásának
függése a vízkeménységtől és a
pH-tól.
Információk szilárd és folyékony
szappanokkal, samponokkal, mosó- és mosogatószerekkel, textilöblítőkkel vagy hajbalzsamokkal
kapcsolatban.
Hidroxil-, éter-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton, karbonsav, észter, lipid, zsír és olaj, foszfatid, felületaktív
Kulcsfogalmak/fogalmak
anyag, hidrolízis, kondenzáció, észterképződés, polikondenzáció, hőre
keményedő műanyag, poliészter.

Órakeret
16 óra
Oxigéntartalmú funkciós csoportok, vegyületcsoportok, hidrolízis, kondenElőzetes tudás
záció, konstitúciós izoméria [optikai izoméria].
A szénhidrátok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megértése. Az
előfordulásuk, a felhasználásuk, a biológiai jelentőségük és a táplálkozásban betöltött szerepük megismerése, a kémiai szerkezet és a biológiai funkA tematikai egység
ciók kapcsolatának megértése. A szénhidrátok táplálkozásban való szerepénevelési-fejlesztési
nek megismerése, egészséges táplálkozási szokások kialakítása. Következecéljai
tés az élelmiszerek összetételével kapcsolatos információkból azok élettani
hatására. A cellulóz mint szálalapanyag jelentőségének ismerete, a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggések megértése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
A szénhidrátok
A szénhidrátok csoportosítása több Biológia:
A szénhidrátok biológiai jelentősé- szempont alapján.
A szénhidrátok emésztége, előfordulása a környezetünkse, sejtanyagcsere, bioben, összegképlete, csoportosítása: Kristálycukor elszenesítése kénsav- lógiai oxidáció és fotomono-, di- és poliszacharidok.
val, hevítéssel.
szintézis, a cellulóz
Szerkezet, íz és oldhatóság kapcsoszerkezete és tulajdonlata.
ságai, növényi sejtfal,
növényi rostok, a kitin
A monoszacharidok
Egyszerű szénhidrátok szerkezete
A monoszacharidok funkciós cso- és tulajdonságai közötti kapcsolatok mint a gombák sejtfalanyaga, ízeltlábúak vázportjai, szerkezetük, tulajdonságaik. megértése, alkalmazása.
Csoportosításuk az oxocsoport és a Egyszerű kísérletek cukrokkal: cu- anyaga, a glikogén és a
szénatomszám alapján.
kor oldása vízben, benzinben. Feh- keményítő szerkezete,
tulajdonságai, jelentőséA triózok konstitúciója és biológiai ling-reakció és ezüsttükörpróba
jelentősége. A pentózok nyílt láncú bemutatása glükózzal és fruktózzal. ge, keményítő kimutatása, ízérzékelés, vércués gyűrűs konstitúciója, biológiai
Szőlőcukor oxidációját bemutató
korszint.
jelentősége.
más kísérlet.
A hexózok) nyílt láncú és gyűrűs
Glükóztartalmú és édesítőszerrel
konstitúciója. A hexózok biológiai készített üdítőital megkülönböztetéTörténelem:
jelentősége (di- és poliszacharidok se.
A papír.
felépítése, fotoszintézis, előfordulása élelmiszerekben, biológiai oxiTematikai egység

Szénhidrátok
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dáció és erjedés és ezek energiamérlege, vércukorszint).
A diszacharidok
A diszacharidok szerkezete és tuA diszacharidok keletkezése konlajdonságai közötti kapcsolatok
denzációval, hidrolízisük.
megértése, alkalmazása, [az optikai
A redukáló és nem redukáló
izomériájuk jelentőségének megérdiszacharidok és ennek szerkezeti
tése].
oka.
A Fehling-reakció vagy az ezüsttüA maltóz, a cellobióz, a szacharóz körpróba bemutatása répacukorral
és a tejcukor szerkezete és biológiai és maltózzal.
jelentősége.
A poliszacharidok
A poliszacharidok szerkezete és
A keményítő, a cellulóz, a glikogén tulajdonságai közötti kapcsolatok
szerkezete, tulajdonságai, előfordu- megértése, alkalmazása.
lása a természetben. A keményítő
Egyszerű kísérletek
jódpróbája és annak értelmezése.
poliszacharidokkal: keményítő-jód
Jelentőségük: keményítő és gliko- reakció, szín eltűnése melegítés
gén: tartalék tápanyagok, élelmisze- hatására, keményítő és cellulóz
rekben való előfordulásuk és szere- oldása, keményítőoldat (negatív)
pük, emésztésük. Cellulóz: növényi Fehling-rekciója és ezüsttükörprósejtfal, lenvászon, pamut, viszkóz
bája, papír elszenesítése kénsavval.
műszál, nitrocellulóz, papír, papír- Információk cukrok jelentőségével
gyártás és környezetvédelmi prob- kapcsolatban: izocukor és az inlémái, növényi rostok szerepe a
vertcukor (pl. előállítás, felhasznátáplálkozásban. Kitin: gombák sejt- lás az élelmiszeriparban), méz, cufala, rovarok külső váza.
korgyártás, cukrok és édesítőszerek,
A papír és a papírgyártás.
fotoszintézis, növényi sejtfal, cukPoliszacharid alapú ragasztók.
rok emésztése stb.
Kulcsfogalmak/ fogalmak Mono-, di- és poliszacharid, pentóz, hexóz.
Aminok, amidok és nitrogéntartalmú heterociklusos Órakeret
vegyületek
8 óra
Ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók,
Előzetes tudás
szubsztitúció, aromás elektronrendszer.
Az aminok, az amidok és a nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat megértése. A tulajA tematikai egység nevelé- donságaik, az előfordulásuk. a felhasználásuk és a biológiai jelentőségük, valamint az élettani hatásuk megismerése, ezek egymással
si-fejlesztési céljai
való kapcsolatának megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító magatartás kialakítása.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
tok
Az aminok
Az aminok szerkezete és tulajdon- Biológia:
Funkciós csoport, [rendűség,] értékűség, ságai közötti kapcsolatok megér- Vitaminok, nuklein1–5 szénatomos aminok és az anilin
tése, alkalmazása.
savak, klorofill, hem,
elnevezése. Szerkezet és tulajdonságok. Egészségtudatos magatartás kikarbamid.
Sav-bázis tulajdonságok, vizes oldat
alakítása.
kémhatása, sóképzés.
Aminocsoportot tartalmazó, bioAz aminok jelentősége (pl. festék-,
lógiailag fontos vegyületekkel (pl.
Tematikai egység
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gyógyszer-, műanyagipar, aminosavak,
szerves vegyületek bomlástermékei,
hormonok és ingerületátvivő anyagok,
kábítószerek).

adrenalin, noradrenalin, dopamin,
hisztamin, acetil-kolin, morfin,
amfetamin, metamfetamin,
gyógyszerek) kapcsolatos információk.
Az amidok
Az amidok szerkezete és tulajdonFunkciós csoport és szerkezete, 1–5
ságai közötti kapcsolatok megérszénatomos amidok elnevezése, karba- tése, alkalmazása.
mid. Szerkezet és tulajdonságok. SavAz amidok olvadás- és forráspontbázis tulajdonságok, vizes oldat kémha- jával vagy oldhatóságával kapcsotása, hidrolízis.
latos adatok elemzése, összehaA poliamidok és az aminoplasztok szer- sonlítása hasonló moláris tömegű
kezete, előállítása tulajdonságai. A kar- alkoholokéval, szénhidrogénekébamid jelentősége, tulajdonságai, felvel.
használása (pl. kémiatörténeti jelentőBiuret előállítása karbamidból,
ség, vizeletben való előfordulás, műtrá- biuret reakciója.
gya, jégmentesítés, műanyaggyártás,
Amidcsoportot tartalmazó gyógybiuret).
szerekkel (pl. paracetamol, penicillinek) vagy műanyagokkal kapcsolatos információk.
A nitrogéntartalmú heterociklusos veA nitrogéntartalmú heterociklikus
gyületek
vegyületek szerkezete és tulajdonA piridin, a pirimidin, a pirrol, az
ságai közötti kapcsolatok megérimidazol és a purin szerkezete, tulajdon- tése, alkalmazása.
ságai.
Egészségtudatos magatartás kiJelentőségük pl. B-vitaminok, alkohol- alakítása.
denaturálás, nukleinsav bázisok alapvá- Szerves festékekkel, dohányzással
zai, indolecetsav, indigó, hemoglobin,
(nikotinnal), kábítószerekkel,
klorofill, hem, hisztidin, húgysav, koffe- gyógyszerekkel vagy élő szervein, teofillin, gyógyszerek.
zetben előforduló heterociklikus
vegyületekkel kapcsolatos információk.
Kulcsfogalmak/fogalmak Amin és amid, pirimidin és purin váz, poliamid.

Órakeret
12 óra
Amino- és karboxilcsoport, karbonsav és amin, sav-bázis reakciók,
Előzetes tudás
amidcsoport, biuret-reakció, katalízis, aktiválási energia.
Az aminosavak, a peptidek, a fehérjék szerkezete és tulajdonságai
közötti kapcsolatok megértése. Az előfordulásuk és a biológiai jelenA tematikai egység nevelé- tőségük ismerete. Az enzimek szerkezete, tulajdonságai és az
enzimatikus folyamatok elemzése. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai
si-fejlesztési céljai
anyagainak megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti
összefüggések megértése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
tok
Az aminosavak
Az aminosavak szerkezete és tu- Biológia, természetAz aminosavak elnevezése, szerkezete. lajdonságai közötti kapcsolatok
tudomány:
Funkciós csoportok, ikerionos szerkezet megértése, alkalmazása.
Aminosavak és feés következményei. Tulajdonságaik behérjék szerkezete és
Tematikai egység

Aminosavak és fehérjék
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mutatása. Az aminosavak amfotériája,
sóképzése.
Az aminosavak jelentősége: pHstabilizálás, ingerület-, fehérjeépítés.
A fehérjeépítő aminosavak
Az α-aminosavak szerkezete [és optikai
izomériája], csoportosítása az oldallánc
alapján: apoláris (glicin, alanin), poláris
semleges (szerin), savas (glutaminsav),
bázikus (lizin), kéntartalmú (cisztein) és
aromás (tirozin) aminosavak.
Az α-aminosavak jelentősége: fehérjék
építőegységei, egyéb jelentőségük pl.
ingerületátvitel gyógyszerek, ízfokozók,
hormonok.
Peptidek, fehérjék
A peptidcsoport kialakulása és szerkezete. Polipeptidek, fehérjék. A fehérjék
szerkezeti szintjei és a szerkezetet stabilizáló kötések.
Az egyszerű és az összetett fehérjék.
Fehérjék hidrolízise, emésztés.
A fehérjék stabilitása. Denaturáció, koaguláció. Kimutatási reakciók.
A polipeptidek biológiai jelentősége:
enzimek, szerkezeti fehérjék, izommozgás, szállítófehérjék, immunglobulinok,
fehérjék a sejthártyában,
peptidhormonok, tartalék tápanyagok.

A fehérjeépítő aminosavak általános képletének, az általános képlet
és a konkrét molekulák kapcsolatának megértése.
Fehérjeépítő aminosavak csoportosítása több szempont alapján.
A fehérjeépítő aminosavak képletének bemutatása oldallánc jellege
szerinti csoportosításban.

tulajdonságai,
peptidkötés, enzimek
működése, hemoglobin

Peptidek szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok megértése,
alkalmazása.
Képlettel is megadott aminosavakból álló peptid szerkezetének
leírása.
A fehérjék szerkezetét bemutató
ábrák, modellek, képek vagy animációk értelmezése, elemzése,
és/vagy készítése.
Tojásfehérjével kapcsolatos vizsgálatok: kicsapási reakciók,
xantoprotein- és biuretreakció.
Fehérjék szerkezetével vagy jelentőségével kapcsolatos információk.
Aminosav, α-aminosav, peptidcsoport, polipeptid, fehérje, enzim, szerKulcsfogalmak/fogalmak
kezeti szint.

Órakeret
8 óra
Purin- és pirimidinváz, ribóz, dezoxiribóz, foszforsav, hidrolízis, feElőzetes tudás
hérjék szerkezete.
A nukleotidok és a nukleinsavak szerkezete és tulajdonságai közötti
A tematikai egység nevekapcsolat ismerete, megértése. A kémiai szerkezet és a biológiai funklési-fejlesztési céljai
ció közötti kapcsolat megértése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/ mód- Kapcsolódási ponproblémák, alkalmazások)
szertani ajánlások
tok
A nukleotidok
A nukleotidok szerkezete és tulaj- Biológia:
A nukleotid név magyarázata, a
donságai, valamint biológiai
Sejtanyagcsere, konukleotidok csoportosítása (mono-, di-és funkcióik közötti kapcsolat meg- enzimek,
polinukleotidok), a mononukleotidok
értése.
nukleotidok, ATP és
építőegységei.
ATP szerkezetének elemzése
szerepe, öröklődés
Az ATP sematikus szerkezete, építőegy- és/vagy lerajzolása (az alapegysé- molekuláris alapjai,
ségei, biológiai jelentősége.
gek képleteinek ismeretében).
mutáció, fehérjeszinTematikai egység

Nukleotidok és nukleinsavak
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Információk az ATP biológiai
tézis.
jelentőségéről.
A nukleinsavak
A nukleinsavak szerkezete és tuAz RNS és a DNS sematikus konstitúci- lajdonságai, valamint biológiai
ója, térszerkezete, előfordulása és funk- funkcióik közötti kapcsolatok
ciója a sejtekben. A cukor-foszfát lánc
megértése.
szerkezete, pentózok és bázisok az RNS- A DNS szerkezetével annak felfeben és a DNS-ben, bázispárok, Watson– dezésével, mutációkkal vagy kéCrick-modell.
miai mutagénekkel, a fehérjeszintézis menetével, genetikai manipulációval kapcsolatos információk.
Kulcsfogalmak/fogalmak Nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Watson–Crick-modell.

Órakeret
16 óra
Anyagmennyiség, moláris tömeg, a képlet mennyiségi jelentése, kémiai
reakcióegyenlet mennyiségi értelmezése, Avogadro törvénye, gáztörvények,
Előzetes tudás
egyensúlyi állandó, oldatok összetétele, koncentrációja, hő, képződéshő,
reakcióhő, Hess-tétel.
A tematikai egység A tanult szerves kémiai ismeretek szakszerű alkalmazása számítási feladanevelési-fejlesztési tokban. A problémamegoldó képesség fejlesztése. Mértékegységek szakszerű és következetes használata.
céljai
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/
Kapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
módszertani ajánlások
Szerves vegyületek képletének meg- Tömegszázalékos összetel, általáBiológia:
határozása
nos képlet, moláris tömeg, égetés- Felépítő és lebontó fokor keletkező gázkeverék összeté- lyamatok energetikája.
telének vagy ismert kémiai átalakulás során keletkező anyagok menynyiségének ismeretében ismeretlen Fizika:
összegképlet meghatározása, lehet- Fizikai mennyiségek,
séges izomerek megadása, választás mértékegységek, átválaz izomerek közül tulajdonságok
tás, gáztörvények, hőtaalapján.
ni alapfogalmak.
Gázkeverékekkel kapcsolatos számí- Gázkeverékek tömeg- és
tások
térfogatszázalékos összetételével,
átlagos moláris tömegével kapcso- Matematika:
Egyenlet írása szöveges
latos feladatok.
adatokból, egyenletrenOldatokkal kapcsolatos számítások Szerves vegyületeket tartalmazó
dezés.
oldatokkal kapcsolatos feladatok
oldhatósággal, oldatkészítéssel,
százalékokkal (tömeg, térfogat,
anyagmennyiség) és koncentrációkkal (anyagmennyiség és tömeg).
Oldatokkal kapcsolatos ismeretek
alkalmazása más típusú (pl.
sztöchimetriai) feladatokban.
Reakcióegyenlettel kapcsolatos fel- Reakcióegyenlet mennyiségi jelenadatok
tésének felhasználásával megoldhaTematikai egység

Szerves kémiai számítások
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Termokémiai feladatok
Kémiai egyensúly

Kulcsfogalmak/ fogalmak

tó szerves kémiai feladatok.
Számítások képződéshő, reakcióhő
és Hess-tétel alapján.
Egyensúlyi állandó, egyensúlyi öszszetétel, átalakulási százalék számítása szerves anyagokat is tartalmazó
egyensúlyi folyamatok alapján.
Képlet és összetétel kapcsolata, oldat koncentráció, egyenlet mennyiségi
jelentése, reakcióhő, egyensúlyi állandó.

Órakeret
4 óra
A korábbiakban szerzett kémiatudás történeti vonatkozásai. Az egyszerű természettudományos vizsgálatok, kísérletek megtervezésének és
Előzetes tudás
kivitelezésének, az eredmények megvitatásának, a konklúziók levonásának lépései.
A kémia mint tudomány társadalmi fejlődésbe való beágyazottságának
felismerése. A gazdasági és politikai szükségszerűségek, valamint a
A tematikai egység nevekémia fejlődése közötti alapvető összefüggések magyarázata. A kémia
lési-fejlesztési céljai
mint természettudomány működését és a kutatómunka végzését irányító
legfontosabb szabályok jelentőségének megértése.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelmények/ módKapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
szertani ajánlások
Hogyan hatottak a társadalmi, politikai Információk a hadiipar és a kémia Biológia:
igények és a gazdasági szükségszerűsé- egymásra hatásáról, illetve a törté- Táplálkozás, betegségek a kémia és a vegyipar fejlődésére? nelem szerepe az ipari technológi- gek.
A szervetlen, illetve a szerves vegyipar ák fejlődésében.
egyes termékeit létrehozó társadalmi
A szódagyártás, a kénsavgyártás,
szükségletek és kielégítésük módjainak az ammónia- és salétromsavgyár- Fizika:
fejlődése. A tudomány és a technika
tás, a klóralkáliipar vagy a színe- Mozgások, termodifejlődésének hatása a társadalomra. Az zékipar történetének feldolgozása. namika, hőerőgépek.
elméleti megoldások gyakorlati (tech- Vegyipari katasztrófák (pl. tankhanológiai) megvalósításának problémái. jóbalesetek, Seveso, Bhopal, KoKörnyezetterhelő és környezetbarát
lontár, a tiszai cianidszennyezés), Történelem:
technológiák. A kémikusok meghatáro- a vegyészek szerepe a katasztrófák Fegyverkezés, hábozó pozitív szerepe a környezetvédeelhárításában, a károk felszámolá- rúk, ipari forradalom.
lemben. Minőségbiztosítás és analitika. sában. A dioxin és dioxán összeAdott tulajdonságú anyagok tervezése hasonlítása szerkezet és élettani
és előállítása.
hatás szempontjából. Egyszerű
minőségbiztosítási vizsgálatok.
Információk szubsztantív festékekről, „intelligens” fémekről, „emlékező”, vízoldható és vezető polimerekről, kompozitokról. A selyem, a nejlon és a kevlar szerkezetének és tulajdonságainak öszszehasonlítása.
A kémia mint természettudomány
Saját természettudományos vizsA véletlen és a következetes, kitartó
gálatok megtervezése, végrehajtákutatómunka szerepe a felfedezések és sa és az eredmények kommunikáTematikai egység

A kémia hatása az emberi civilizáció fejlődésére
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a találmányok történetében.
A természettudományos vizsgálati
módszerek lépései. Kontrolkísérlet és
referenciaanyag. Az eredmények publikálásának és megvitatásának a jelentősége, a szakmai kontroll szerepe. Különbség a tudományok és áltudományok között.

lása, megvitatása.
Alkimisták véletlen fölfedezései
(pl. foszfor, porcelán), Scheele,
Cavendish, Oláh György és/vagy
más kémikusok munkássága, felfedezései, pl. a Perkin-ibolya és az
indigó (Baeyer) előállítása, a polietilén előállítása, a nejlon kifejlesztése. Az áltudományok közös
jellemzőinek összegyűjtése (pl. pívíz, oxigénnel dúsított víz, lúgosítás).
Hogyan dolgoznak a kémikusok?
A flogisztonelmélet és az oxigén
Tudósok és feltalálók a kémiában. A
szerepe az égésben. Az életerőnagy felfedezések és a nagy tévedések elmélet és megdöntése. A nagy
tanulságai. Az eredmények rendszere- rendszerezők munkássága. Haber
zésének és közlésének jelentősége. A
és a vegyi hadviselés. Teller Ede
tudós és a feltaláló erkölcsi felelőssége. és a hidrogénbomba.. Az alumíniSzabadalmi jog.
um első előállítójáról folyó vita. A
Solvay-konferenciák és a Nobeldíj hatása a természettudomány
fejlődésére.
Minőségbiztosítás, analitika, áltudomány, szabadalmi jog.
Kulcsfogalmak/fogalmak

Órakeret
16 óra
A levegő- és víztisztaságról, élelmiszerbiztonságról, energiagazdálkodásról, hulladékgyűjtésről és -hasznosításról, nyersanyagokról és
Előzetes tudás
gyógyszerekről korábban szerzett tudás.
A kémiatudás szintetizálása a fizika és a biológia tantárgyban megszerzett tudással. A Föld nyersanyag- és energiakészleteinek áttekintése,
A tematikai egység neve- alternatívák és lehetőségek mérlegelése. Egyensúlykeresés a természeti
értékek megőrzése és a gazdaságosság között, ésszerű kompromisszulési-fejlesztési céljai
mok elfogadása, szemléletformálás. A felelős állampolgári magatartás
kialakítása.
Ismeretek (tartalmak, jelenségek,
Fejlesztési követelméKapcsolódási pontok
problémák, alkalmazások)
nyek/módszertani ajánlások
Hogyan biztosítható mindenki számára Ismerkedés a levegő szennyezését Biológia, természettutiszta levegő?
mérő analitikusok munkájával.
domány:
A tiszta levegő összetétele, a levegőA tiszta és a szennyezett levegő
Légzés, szmog, savas
szennyezés forrásai, a szennyezőösszetételével kapcsolatos kísérle- eső, ózonlyuk élettani
anyagok típusai és hatásaik. A levegő- tek. Az üvegházhatás pozitív és
hatásai.
szennyezésre vonatkozó jogi szabályo- negatív hatásainak összevetése. A
zás, határértékek. Szén-dioxid-kvóta. A globális éghajlatváltozások lehetlevegőszennyezés csökkentésének le- séges okai, az antropogén hatások Fizika:
hetőségei. Mit tegyünk a felgyülemlő részesedésére vonatkozó különféle Üvegházhatás, hőerőszén-dioxiddal?
becslések. A szén-dioxid-kvóta
gépek.
gazdasági és politikai vonatkozásai. A London és Los Angeles
Tematikai egység

A kémia előtt álló nagy kihívások
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Hogyan biztosítható mindenki számára
tiszta ivóvíz?
A tiszta ivóvíz összetétele, a vízszenynyezés forrásai, a szennyezőanyagok
típusai és hatásaik. A vízszennyezésre
vonatkozó jogi szabályozás, határértékek. A vízszennyezés csökkentésének
lehetőségei. Vízkészletek, víztisztítási
módszerek. Indulnak-e majd fegyverekkel vagy gazdasági területen vívott
háborúk a tiszta ivóvízért?

Hogyan biztosítható mindenki számára
elegendő egészséges élelmiszer?
Egészséges-e a vegetarianizmus? A
világ népességének növekedése, élelmezési problémák és megoldási lehetőségeik. A talaj összetétele, talajfajták
és jellemzőik. A talajjavítás módszerei,
a műtrágyák összetétele, alkalmazási
módja, a műtrágyázás előnyei és hátrányai. A talajszennyezés forrásai, a
szennyezőanyagok típusai. Növényvédő szerek alkalmazásának előnyei és
hátrányai. Munka-egészségügyi és
élelmezés-egészségügyi várakozási
idő. A növényi és állati fehérjék aminosav-összetételének összehasonlítása.
Az egészséges és a beteg szervezet
táplálékigénye. Élelmiszerek adalékanyagai.
Hogyan biztosítható mindenki számára
elegendő energia?
Az energiával kapcsolatos mennyiségi
szemlélet fejlesztése, az energiaátalakítások hatásfokának és járulékos hatásainak összekapcsolása, az egyes energiahordozók és -források előnyeinek és

típusú füstköd összehasonlítása. A
halogénezett szénhidrogének
(CFC-k) ózonbontó hatásának
felderítése, nemzetközi összefogás
a CFC-k visszaszorítása érdekében. A gépkocsi-katalizátorok
hatása a kipufogógázok összetételére.
Ismerkedés a vizek szennyezését
mérő analitikusok munkájával.
A tiszta és a szennyezett víz összetételével kapcsolatos kísérletek.
Vízanalitikai mérések. A „tiszta”
és a szennyezett víz összehasonlítása kémiai és ökológiai szempontból. Az ipari, mezőgazdasági
és kommunális vízszennyezés
bemutatása konkrét példákon keresztül. A szennyvizek veszélyessége a koncentráció és a szennyezőanyag minősége függvényében.
Víztisztító üzemek felépítése és
működése. A légkör növekvő
szén-dioxid-koncentrációjának
hatása az óceánok élővilágára.
Ismerkedés az élelmiszeranalitikusok munkájával.
Talajvizsgálatok. A növények „hiánybetegségei”, adott összetételű
talaj műtrágyaigényének kiszámítása. Súlyos környezeti katasztrófát okozó talajszennyezési esetek,
értékelésük a szennyezés forrása
és hatása alapján. Inszekticidekkel
kapcsolatos híres esetek. Ételallergiák és diétás étrendek. Élelmiszer-adalékanyagok csoportosítása, E-számok. Élelmiszeranalitikai vizsgálatok. Véralkoholszint mérése régen és ma.

Földrajz:
Éghajlatváltozás.

A megújuló és nem megújuló
energiaforrások által szolgáltatott
energia mennyiségeinek összevetésével kapcsolatos számolási feladatok. A kiegyensúlyozott véleményalkotás és a racionális döntéshozatal képességének kialakítá-

Biológia, természettudomány:
ATP, ökológiai lábnyom.
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Biológia:
Vizes élőhelyek, vízi
élőlények, a vízszenynyezés hatásai.

Biológia:
Táplálkozás, tápanyag.
Fizika:
Energia-megmaradás.
Földrajz:
Népességnövekedés,
talajfajták, talajjavítás.

Fizika:
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hátrányainak mérlegelése. Alternatív
energiaforrások. A technikai fejlődéssel rohamosan növekvő energiafelhasználás áttekintése. Az energia tárolásának és szállításának problémái.

Hogyan szabadulhatunk meg a hulladékoktól?
Mit tegyünk a műanyag hulladékokkal?
A hulladékok típusai. A háztartásban
keletkező, környezetre veszélyes hulladékok fajtái. A hulladékok újrahasznosításának házi és ipari lehetőségei,
lehetséges ösztönzői. A szelektív hulladékgyűjtés elvi és gyakorlati kérdései. A kommunális hulladékok szakszerű elhelyezése és feldolgozása. A
műanyagokkal, biológiai lebomlásukkal, újrahasznosításukkal, felhasználásukkal és előállításukkal kapcsolatos
problémák.
Honnan lesz elegendő nyersanyag az
ipar számára?
A földkéreg kincsei: kőzetek, ásványok, ércek és felhasználásuk. A
nyersanyagkészletek kimerülése. Stratégiai készletek. Újrahasznosítás.

Hogyan lehet meggyógyítani a betegségeket?
A gyógyszergyártás történetének for-

sa a különféle energiaforrások
közötti választás és az energiatakarékosság terén.
A tűz megjelenése a mitológiában;
a tűz mint jelkép. Az égés felhasználása: sütés, főzés, melegítés,
éghető hulladékok megsemmisítése, fémek megmunkálása. Égéssel
és az energia tárolásával kapcsolatos kísérletek. A benzin minőségének javítása régen és ma. A
nukleáris és a fosszilis energiatermelés költségeinek és kockázatainak összehasonlítása. A bioetanol
és biodízel előnyei és hátrányai.
Az energiafelhasználás formáinak
összehasonlító elemzése.
Felelős magatartás a keletkező
hulladékok mennyiségének csökkentése, illetve a hulladékok kezelése terén, a fenntarthatóságot
szolgáló egyéni szokások kialakítása.
Szelektív hulladékgyűjtés nyomon
követése a lakókörnyezetben. Újrahasznosított, ill. újrahasznosítható, környezetbarát termékek és
jelöléseik, a hazai és az európai
gyakorlat összehasonlítása. Információk a biológiai úton lebontható
polimerek előnyeiről és hátrányairól.

A termodinamika I. és
II. főtétele, energiaforrások, energiahordozók, ökológiai lábnyom.

Takarékos anyagfelhasználási
szokások kialakítása. Kőzetek,
ásványok, ércek összetételére és a
belőlük előállítható termékek
mennyiségére vonatkozó számítások. A fémek, a műanyagok, a
papír nyersanyagokként való újrahasznosításának lehetőségei, gazdaságossága.
Térképek készítése a Föld nyersanyagkészleteiről, a szűk keresztmetszetek politikai és gazdasági
vonatkozásainak megvitatása.
Acélok és egyéb ötvözetek összetétele és tulajdonságai.
Ismerkedés a gyógyszervegyész
munkájával.
Érdekes és tanulságos esetek a

Földrajz:
Kőzetek, ásványok,
ércek, nyersanyagkészletek.
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Művészetismeret–
kommunikáció:
Görög mitológia.

Biológia:
Lebontó folyamatok.

Biológia, természettudomány:
Egészség, betegség.

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

dulópontjai. Természetes hatóanyagok gyógyszergyártás történetéből.
és a gyógyszeripar fejlődése. Helyes
Antibiotikum-rezisztencia. Hatégyógyszerfogyasztási szokások. Nagy kony (ED50) és halálos (LD50)
sikerek és nagy kudarcok. Gyógyszer- dózis. A gyógyszerek előállításámolekulák tervezése és
hoz, szerkezetük vizsgálatához és
szerkezetmeghatározása. A gyógyszer összetételük meghatározásához
bejutása és működése az élő szervezet- kapcsolódó kísérletek és mérések.
ben.
Hány évig tart, és mennyibe kerül egy
gyógyszer kifejlesztése?
Környezet- és élelmiszer-analitika, szén-dioxid-kvóta, minőségbiztosíKulcsfogalmak/fogalmak tás, tüzelőanyag-cella, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladék,
újrahasznosítás, stratégiai nyersanyagkészlet.
A legfontosabb szerves vegyületek szerkezetének, tulajdonságainak, csoportosításának, előállításának, jelentőségének (a mindennapokban, a vegyipari folyamatokban és az élő szervezetek működésében) ismerete.
A gazdasági szempontból legfontosabb szerves vegyipari technológiai folyamatok, valamint ezeknek az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt
hatásainak az ismerete.
A fenntarthatóság fogalmának és jelentőségének ismerete és értése.
A szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggések, az alkalmazott modellek
és a valóság kapcsolatának értése.
Az anyagi világ kémiai szerveződési szintjeinek, valamint a fizikai és biológiai szereveződési szintek és a kémiai szerveződési szintek kapcsolatának az
értése.
A szerves vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságot meghatározó szerepének értése. A tanult, biológiai szempontból fontos vegyületek esetében a kémiai szerkezet és a biológiai funkció közötti összefüggések értése.
A fejlesztés várt Egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kritikus felhaszeredményei a tan- nálásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli összefoglaló,
prezentáció készítése, annak érthető formában közönség előtti bemutatása.
év végén
Összetettebb (a fizika, kémia és biológia tárgyakban tanultakhoz kapcsolható)
jelenségek esetében is az ok-okozati elemek meglátása, ezekkel kapcsolatos
egyszerűbb modellek tervezése, illetve ezeket modellező egyszerű kísérlet
tervezése, és a kísérlet eredményei alapján az annak alapjául szolgáló hipotézisek értékelése. A kísérlet eredményei alapján a folyamatokat irányító törvények önálló magyarázata, a megismert törvényszerűségek közötti kapcsolat
értése, kifejtése.
Leírás vagy kísérlet alapján kémiai jelenségekkel kapcsolatos állítások értékelése, a kémiai folyamatok és a környezetvédelem, energiatermelés témakörében megalapozott vélemény kialakítása.
Kémiai tárgyú ismeretterjesztő vagy egyszerű tudományos, illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásával véleményformálás, az abban szereplő állítások és a tanult ismeretek összekapcsolása, érvelés.
A megszerzett tudása birtokában a saját személyes sorsát, a családja életét és a
társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős döntések meghozatala.
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3.5.7

Földrajz

3.5.7.1 Földrajz - 9-10. évfolyam
A tantárgy pedagógiai rendszere
A Közgazdasági Politechnikum földrajz tantervének kiindulópontját a Nemzeti alaptantervben foglalt fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak jelentik. A kerettanterv iskolánk sajátosságait
veszi figyelembe, ugyanakkor a központi kerettantervek szaktárgyi elemeire is épít. A szaktárgyi
tartalmak és a földrajz tantárgyra jellemző természet- és társadalomtudományi integráció mellett
figyelembe vettünk más tantárgyakhoz kapcsolódó tartalmakat is (gazdasági ismeretekbeli, természettudományos, társadalomismereti kapcsolódások), és fontos szerepet kapott a problémaközpontú
szemlélet. A tanórákon a képesség- és tudásszintfejlesztés egymást kiegészítve folyik.
A kerettantervben található tartalmak figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, a tehetségfejlesztésre, a felzárkóztatásra, azaz a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztésére.
Pedagógiai alapelvek, célok
A Közgazdasági Politechnikumban 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 természet- és társadalom-földrajzi jelenségeket
összefüggéseikben és folyamataikban láttatja. Bemutatja a természeti képződmények, a társadalmigazdasági, illetve környezeti jellemzők térbeli és időbeli fejlődését, valamint változásuk tendenciáit.
A ma emberét, a társadalmat és annak környezetét helyezi a középpontba.
Ezek az alapelvek összhangban vannak a NAT 2012 kulcskompetencia-fejlesztési célkitűzéseivel,
különös tekintettel az alábbi kulcskompetenciákra:
• természettudományos és technikai,
• matematikai,
• digitális,
• szociális és állampolgári,
• anyanyelvi kommunikáció,
• a hatékony, önálló tanulás.
A kerettanterv mindezek mellett jól harmonizál az alábbi – a Nemzeti alaptantervben 2012-ben
megfogalmazott – fejlesztési területekkel és nevelési célokkal:
• fenntarthatóság, környezettudatosság
• állampolgárságra, demokráciára nevelés
• gazdasági és pénzügyi nevelés
• médiatudatosságra nevelés
• a tanulás tanítása
• önismeret és a társas kultúra fejlesztése
• pályaorientáció
• felelősségvállalás másokért, önkéntesség
• nemzeti öntudat, hazafias nevelés
• erkölcsi nevelés
Szándékaink szerint olyan ismereteket nyújtunk, és olyan képességeket alakítunk ki, amelyek szükségesek a folyton változó világban való eligazodáshoz. Megismertetjük diákjainkat a környezetben
való térbeli és időbeli tájékozódás és eligazodás alapvető eszközeivel, módszereivel – lehetőség
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szerint a gyakorlatban. Kialakítjuk, fejlesztjük a környezetre vonatkozó információkhoz való hozzájutás képességét. Mindeközben nagymértékben támaszkodunk a tanulók megfigyeléseire és az önálló tapasztalatszerzésre.
A földrajz tanításának egyik fontos célja, hogy a tanulókat ráébressze, szembesítse a lokális és globális problémák összefüggéseire, azok földrajzi jellegére: a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elv megértésére.
Lényeges, hogy a tanulók tudják értelmezni az élettelen és az élő természet folyamatainak, fejlődésének társadalomra gyakorolt hatásait, azok időbeli változásait. Továbbá, hogy a társadalom működése hogyan hat vissza saját környezetükre. Megteremti az általánosítási és a szintetizálási képesség
feltételeit, valamint azt, hogy a diákok a jelenségeket és a folyamatokat átfogó rendszerként legyenek képesek értelmezni.
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. A környezettudatos szemléletmódra reflektáló érzékenyítés tehát komoly szerepet kap.
A Nemzeti alaptantervvel összhangban számunkra fontos, hogy a tanulókban reális kép alakuljon ki
nemzeti értékeinkről, a magyarság világban elfoglalt helyéről, hazánk természeti-társadalmigazdasági 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.
Kifejezetten nagy hangsúlyt fordítunk a tőlünk eltérő társadalmak, gazdaságok sajátságaira, megértésére, továbbá a globalizációs folyamat pozitív és negatív hatásaira, figyelembe véve az eltérő társadalmak és kultúrák reagálását a globális folyamatok szempontjából. A tanterv 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, melyeket az általános társadalom-földrajzi folyamatok és a konkrét régiók társadalomföldrajzának tanulmányozása egészít ki.
Az életkori sajátosságoknak megfelelően a tanterv az általános természeti és társadalmi-gazdasági
folyamatok térbeli és időbeli változásainak vizsgálatával, az összefüggések, kölcsönhatások feltárásával valósítja meg szemléletformáló szerepét.
A politechnikumi 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.
Fejlesztési feladatok: nevelési célok és a kulcskompetenciák fejlesztése
Az alapelvekből és célokból következően 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 létrejöttéhez, 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 cseleke1515
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deteik 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.
Számít a tanulói és tanári kreatív munkára, a papíralapú taneszközökön kívüli írott és digitális információhordozók használatára.
A megfogalmazott tartalmak feldolgozása során az is lényeges, hogy fejlődjék a tanulók földrajzikörnyezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Legyen számukra világos, hogy a
Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként
él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű 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.
A szaktárgyi ismeretek mellett a tanórákon nagy figyelmet fordítunk a tanulók cselekvő tevékenységére. Fontosnak tartjuk, hogy változatos tanulási formákkal, tanítási módszerekkel ismertessük
meg diákjainkat. Ne készen kapják az ismereteket, hanem aktív, felfedező munkával vegyenek részt
az ismeretek megszerzésében!
A tananyag feldolgozása során figyelmet fordítunk a tehetséges, kiemelkedni képes tanulók folyamatos motivációjának fenntartására, tudásuk bővítésére ugyanúgy, mint bizonyos
részképességzavarral küzdő diákok általános műveltségének, tájékozottságának kialakítására.
A tanórai differenciálás, a csoportmunka, az individualizált foglalkozások alkalmazásával biztosítjuk, hogy a diákok saját adottságaiknak, képességeiknek megfelelő ütemben haladjanak és így sajátítsák el a tananyagot.
Nagy figyelmet fordítunk a tanítási-tanulási folyamat során a digitális kompetencia, a hatékony,
önálló tanulás, a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésére.
Az ismeretnyújtó módszerek mellett nagy jelentősége van az ismeretszerző módszereknek is, mint
például a különböző földrajzi információhordozók gyakorlati használatának, különböző földrajzi
modellek és esettanulmányok elemzésének, önálló és kiscsoportos feladatmegoldásoknak, érveléseknek és vitáknak.
Igyekszünk a felfedeztető tanulásra helyezni a hangsúlyt, ezáltal sokkal könnyedebben, érdekesebben tanulhatnak diákjaink. A tanórákon többféle infokommunikációs eszközt használhatnak diákjaink ismereteik megszerzésére, bemutatására.
A csoportmunkák során közös Web 2.0 felületen dolgozhatnak, gondolattérképeket,
fogalomgráfokat, rejtvénykészítő programokat, továbbá – az új ismeretek megszerzésére – különféle digitális tudásbázisokat használhatnak.
Fontos, hogy ne csak a tanteremben ismerkedjenek a földrajzi folyamatokkal, ezért arra törekszünk,
hogy a földrajzi jelenségek elemzését tanórán kívüli tevékenység keretében is végezhessük (múzeum, tudományegyetem, kirándulás stb.).
A 21. század technikai vívmányait gyakorlatban is használjuk, amelyek az elméleti tudást kiegészítik (GPS, mobil applikáció, digitális fényképezőgép és kamera).
A természettudomány tantárggyal közösen megvalósított Városi Iskola – Települési Ökológiai Projekt jól kapcsolódik a Népesség és településföldrajz, valamint a Hazánk földrajza, helyünk a Kárpátmedencében modulokhoz.
A szintén komplex formában megvalósított, több műveltségterületet (Ember és természet, Földünk–
környezetünk, Ember és társadalom, Testnevelés és sport, Informatika) is érintő Erdei Iskolában
1516

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

elméleti és gyakorlati ismereteiket mélyítik el diákjaink, ahol a geoszférák földrajzához kapcsolódó
méréseket végeznek és elemeznek.
Tehetséggondozó szakköreink, foglalkozásaink az ismeretek élményszintű elsajátítását szolgálják.
Sajátosságok és eltérések a Közgazdasági Politechnikum földrajzoktatásában
Mivel a földrajz tantárgy szorosan kötődik a Közgazdasági Politechnikumban tanított természettudomány, társadalomismeret és gazdasági ismeretek tantárgyakhoz, azoknak jó alapot nyújt, de
egyes fejezeteket ezek át is vállalnak a földrajztól. Mivel a gazdasági ismeretek önálló tantárgyként
jelenik meg az iskolában, a közgazdaságtani alapfogalmakat és a világgazdasággal kapcsolatos közgazdaságtani folyamatokat a földrajz csak érintőlegesen tárgyalja. A komplex társadalomismereti
oktatás is megtanít bizonyos témaköröket, és a természettudománynál is vannak átfedések, így az
iskola óraszervezéséből adódóan 7. évfolyamon nincs földrajz tantárgy, 8. évfolyamon viszont heti
két órával rendelkezik.
A fentiekből következően bizonyos témákat átcsoportosítottunk a földrajz tantárgyon belül, más
tartalmak pedig más tantárgyaknál jelennek meg. Bizonyos témákat a földrajz és más tantárgyak is
érintenek, ebben az esetben a földrajz megalapozza, illetve segíti a más műveltségterületekhez kötődő szakmai-pedagógiai folyamatot.
Mivel az iskola pedagógiai programjának szerves része, alapvető tartalma a környezettudatosság, a
társadalmi felelősség, a szolidaritás és a demokrácia alapértékeinek tisztelete és gyakorlása, ezek a
tartalmak és a hozzájuk kötődő fejlesztési célok – illeszkedve a tantárgy aktuális tartalmaihoz és
fejlesztési céljaihoz – a földrajz kerettantervben is megjelennek.
A földrajz tantárgyhoz kötődő tantárgyi változásokat az alábbiakban foglaljuk össze.
Más tantárgyaknál megjelenő tartalmak:
• a történelemnél 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 történelemnél 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 gazdasági ismereteknél jelenik meg:
A gazdasági élet szerkezetének átalakulása. Protekcionizmus, világgazdasági szerepkörök történeti és területi változása, nemzetközi gazdasági kapcsolatok.
A nemzetközi tőkeáramlás. Az adósságválság. A tőzsde. A pénzügyi szervezetek.
„Adóparadicsomok”, „banánköztársaságok”.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás gazdasági feltételei, előnyei, hátrányai.
• a gazdasági ismereteknél is megjelenik:
Transznacionális és multinacionális vállaltok.
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 gazdasági összefüggései.
• a geoszférák földrajza, a környezet- és természetvédelem több ponton is kapcsolódik a természettudomány tantárggyal, valamint a Naprendszer részletesebb elemzése is ennél tantárgynál jelenik meg, nem a földrajznál.
A földrajz tantárgy tanítása során a tárgy közműveltségi tartalmaiba és fejlesztési céljaiba integrált
tartalmak és fejlesztési célok, amelyeket a Nemzeti alaptantervben az Ember és társadalom műveltségterület Erkölcsi nevelés, Etika, Hon és népismeret, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek fejezetei tartalmaznak:
• Hon és népismeret
1.3. A hazai táj. Helytörténet, helyi hagyományok, nevezetességek.
3.2. Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén.
3.3. Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok a Kárpát-medencében. A szomszédos
országok.
3.4. A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája és hagyományai (pl.: a roma/cigány népismeret
elemei.)
3.5. Természeti és épített örökségünk, a szellemi-kulturális örökség és a világörökség elemei.
• Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek
1.3. A helyi társadalom, civil társadalom, önkéntesség.
1.4. Hátrányos társadalmi helyzetek, társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás.
2.4. Nemzet, nemzetiség, többség és kisebbség.
3.6. A nemzetgazdaság teljesítménye, a gazdasági növekedés és problémái.
3.7. A nemzeti, az uniós és a globális piac és intézményei.
5.3. A fogyasztói társadalom és a jóléti állam.
• Erkölcsi nevelés
3.4. Nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozás, etnikai együttélés, etnikai hátterű konfliktusok
4.1. Egyén és közösség. Társadalmi igazságosság. Szegények és gazdagok.
6.1. A nagy világvallások világképe és erkölcsi tanításai.
• Etika
1.1 Tények és értékek. A cselekedet erkölcsi megítélése.
1.2. Hit és vallás. A világvallások.
2.1. Az egyén választása.
2.2. A személy erkölcsi felelőssége. Szándék és következmény.
3.2 Egyén és közösség. Állampolgárság és nemzeti érzés
3.3 Mi és ők. Többség és kisebbség. Szolidaritás, kölcsönös segítség. A társadalmi igazságosság kérdése.
4.1. Az ökológiai válság mint erkölcsi probléma. Kötelességeink más élőlények iránt. A
környezettudatos életmód.
4.2. Világszegénység – a szegények világa. Demográfiai egyenlőtlenségek és következményeik.
4.3. A közösségi és társadalmi korrupció problémája
4.4. Az intolerancia, a gyűlölet, a kirekesztés, a rasszizmus mint erkölcsi dilemma.
4.5. Az emberiség közös öröksége és a jövő nemzedékek jogai.
Átcsoportosítások a földrajzban:
• A 7.-8. évfolyamos tananyag egyes regionális földrajzi témakörei kerültek át 10. évfolyamba, ahol
szintén szóba kerülnek a régiók, ráadásul más szempontok is kiegészítik.
• A 9. évfolyamon:
A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai résznél jelenik meg:
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Hazánk tájainak kialakulása, felszíni formakincse, gazdasági jelentőségük
Ázsia kialakulása, domborzata
Amerika kialakulása, domborzata
A légkör földrajza résznél jelenik meg:
Hazánk éghajlatát meghatározó akciócentrumok
A vízburok földrajza résznél jelenik meg:
Hazánk felszíni vízfolyásai, tavai, idegenforgalmi szerepük
Hazánk rétegvizei
A földrajzi övezetesség résznél jelenik meg:
Ázsia éghajlata
Az amerikai kontinens éghajlata
• A 10. évfolyamon:
Népesség és településföldrajz résznél jelenik meg:
Hazánk jellemző településformái
Ázsia és az arab országok földrajza résznél jelenik meg:
Ázsia általános társadalmi földrajza
Kína, Japán, India, a délkelet-ázsiai illetve délnyugat-ázsiai országok regionális földrajza
Az amerikai kettős kontinens földrajza
USA és Latin-Amerika regionális földrajza
Iskolánkban a négy és hat évfolyamos képzés tantárgyi szerkezetében, tananyagában nincs eltérés.
A hat évfolyamos képzés keretében a 8. évfolyamon kezdődik a földrajz tanítása, ezért szükséges
volt bizonyos témaköröknek a későbbi évfolyamokra történő áthelyezése, illetve más műveltségterületekkel az egyeztetés. Bizonyos témaköröket a gazdasági ismeretek, a természettudomány illetve
a társadalomismeret tantárgy keretében sajátítanak el tanulóink.
A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát fedik le.
Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefoglaló és
beszámoló órákat (pl. projektzáró prezentáció, témazáró dolgozat stb.) is.
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3.5.7.1.1 9. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Tájékozódás a Földön térben és időben

Órakeret
11

A Föld mozgásai és azok következményei (napszakok, évszakok váltakozása,
időszámítás). Alapvető tájékozottság a térbeli és az időbeli nagyságrendekben.
A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti térképElőzetes tudás
olvasás.
A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat segítségével.
A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, helyes elképzelés
kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) nagyságrendjéről.
A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek felismertetése,
bolygónk életére gyakorolt hatásának megértetése.
Tematikai egy- A rendszerfogalom fejlesztése a Föld, a Nap és a Hold rendszer mozgásainak
értelmezésével és mindennapjainkra gyakorolt hatásával.
ség nevelésifejlesztési céljai Az idő dimenzió értelmezése és a földrajzi fokhálózat kapcsolatának belátása,
alkalmazott példák segítségével.
A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság kialakítása
különböző típusú térképek információforrásként való használatában (közölt
információk felismerése, értelmezése, felhasználása).
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Hogyan befolyásolja a nappalok A tengely körüli forgás és Nap köMatematika:
és éjszakák váltakozását a Föld
rüli keringés következményeinek
A körív hossza. Egyenes
tengely körüli forgása?
összekapcsolása az ember életére
arányosság a középponti
gyakorolt hatásokkal.
szög és a hozzá tartozó
Hogyan befolyásolja az évszakNevezetes szélességi körökön előkörív hossza között
ok váltakozását a Föld Nap körü- forduló jelenségek csillagászati oka- (szemlélet alapján).
li keringése?
inak magyarázása, az okok kereséA szög mérése. A szög
se.
ívmértéke.
Milyen összefüggés figyelhető
A hasonlóság gyakorlati
meg a nevezetes szélességi körök A periodikusan ismétlődő jelenséalkalmazásai. Távolság,
és Föld pályasíkja, illetve tenge- gek és az időszámítás összekapcso- szög, terület a tervrajzon,
lye között? Hogyan kapcsolódlása, a helyi és a zónaidő megkütérképen.
nak mindehhez a nevezetes dálönböztetése, gyakorlat jelentőségük Síkidomok kerületének
tumok?
belátása, alkalmazása egyszerű
és területének számítása.
számítások során.
Szöveges számítási felMiért volt fontos a zónaidő beadatok a természettudovezetése a helyi idő ellenében?
A Hold mozgásai, a holdfázisok és
mányokból, a mindena fogyatkozások kialakulásának
napokból.
Hogyan bizonyítható, hogy szük- magyarázata.
séges volt a dátumválasztó megrajzolása, bevezetése?
A térképkészítés fejlődése, a moTermészettudomány:
dern térképkészítés elvei.
A bolygómozgás törvéMilyen eltérés figyelhető meg a
A földrajzi fokhálózat értelmezése
nyei, a tömegvonzás törmágneses és a földrajzi észak
és használata; a vetület fogalma, a
vénye, forgómozgás,
között?
legelterjedtebb vetülettípusok és
viszonyítási rendszer, a
jellemzőik összehasonlítása, alkalcsillagok energiatermelé1520
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Milyen kritériumai vannak a
térkép megrajzolásának? Milyen
szempontok szerint választunk
térképtípust egy-egy téma megjelenítésére?
Milyen gyakorlati jelentősége
van a távérzékelésnek? Milyen
távérzékeléssel kapcsolatos térképek használatosak?
A Föld mozgásai és azok következményei. Tájékozódás a földrajzi térben és időben. Nevezetes
szélességi körök csillagászati
földrajzi vonatkozásai. Nevezetes dátumok csillagászati földrajzi vonatkozása. A napi és az évi
időszámítás, a helyi- és a zónaidő számítása.
A mesterséges égitestek szerepe
a Föld és a Naprendszer megismerésében. Az űrkutatás eredményeinek felhasználása a mindennapi életben, a gazdaságban.
METEOSAT, LANDSAT és
SPOT műholdak gyakorlati jelentősége. A mikrohullámú távérzékelés: SEASAT és
RADARSAT műholdak. A GPS
és GIS.

Kulcsfogalmak / fogalmak

mazhatóságuk korlátai.
A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a domborzat háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei.
Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése.
Tájékozódás a térképen és a térképpel
Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcsolódó
számítási feladatok megoldása különböző méretarányú térképeken.
Tájékozódási, számítási feladatok
megoldása a fokhálózat használatával.
A terepi tájékozódás eszközei és
gyakorlata, a térképi ismeretek alkalmazása mindennapi tájékozódási
helyzetekben.

se, elektromágneses sugárzás, részecskesugárzás, nyomás, hőmérséklet, erő–ellenerő, űrkutatás
Informatika: internethasználat, digitális alkalmazások használata, a
Google Föld használata,
egyéb digitális térképek
használata

A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, földmegfigyelő műholdcsaládok; a műholdfelvételek típusai és alkalmazásuk
lehetőségei, földi képződmények,
jelenségek azonosítása műholdfelvételeken.
A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs rendszer
(GIS) fogalma, jelentőségének igazolása mai térbeli adatbázisok példáin.
Példák gyűjtése a digitális térképi
alkalmazások, illetve térinformatikai rendszerek mindennapi életben
való sokoldalú felhasználhatóságára
(pl. veszély előrejelzése, környezet
károsodásának felismerése).
A Google Föld használata, mérések
és egyéb feladatok a Google Föld
segítségével.
A távérzékelés jelentőségének belátása, példák keresése különböző
távérzékeléses technikák alkalmazására a hétköznapi életben.
tengely körüli forgás, keringés, földrajzi koordinátarendszer,
nevezetes szélességi kör, nevezetes dátum, földpálya, tengelyferdeség, helyi idő, zónaidő, zónahatár, dátumválasztó, távérzékelés, űrállomás, holdfázis, napfogyatkozás, mágneses deklináció, mágneses pólus, holdfogyatkozás, vetület, vetülettípus,
jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, közepes és
1521
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Topográfiai ismeretek

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szintvonal, helymeghatározás
Tájékozódás az időzónák között. Zónaidőtől eltérő időt használó országok, országrészek térképi ismerete. Tematikus térképek
megfelelő használata.

A Föld mint kőzetbolygó
szerkezete és folyamatai

Órakeret
19

A Föld alakja, felépítésének egyszerű modellje. A szárazföldek és az óceánok
elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjéről. Az alapvető
Előzetes tudás
domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőik ismerete. A leggyakoribb
hazai üledékes és vulkáni kőzetek.
A kőzetbolygó mint összetett, törvényszerűségek alapján változó rendszer bemutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok különböző körülmények
közötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatásával.
Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az események sorTematikai egyrendiségének felismerése révén.
ség nevelési–
A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincskészletek véges
fejlesztési céljai
hasznosíthatóságának példáján. Olyan képesség és szemlélet kialakítása, amely
a pozitív hatások, a lehetséges környezeti kockázatok és az egymással ütköző
érdekek felismerésére révén hozzájárul, a tanultakat felhasználni képes a megalapozott érvelés iránti igény kialakulásához.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Milyen mozgások figyelhetők
A belső gömbhéjak fizikai jellemTermészettudomány:
meg a Föld belsejében? Milyen
zői; a tulajdonságok változásában
Úszás, sűrűség, nyomás,
hatásai vannak ezeknek a mozmegfigyelhető törvényszerűségek
hőmérséklet, erőhatások,
gásoknak a földfelszínre?
megfogalmazása.
szilárd testek fizikai válAz egyes gömbhéjak fő geokémiai
tozásai, hullámterjedés.
Milyen előzményei és követés ásványtani jellemzői.
kezményei lehetnek egy vulkánSzerves és szervetlen
kitörésnek?
A kőzetlemezek és mozgásaik kövegyületek, keverék, ötvetkezményei
vözet, ásványok, kőszén,
Milyen összefüggés fedezhető
A kontinentális és az óceáni kőzetszénhidrogén, halmazálfel a vulkánok elterjedése és a
lemezek felépítésének és legfontolapotok.
kőzetlemezek elrendeződése
sabb tulajdonságainak összehasonlíközött?
tása.
Élő anyag, evolúció,
A közeledő, a távolodó és az elcsú- rendszertan.
Hogyan hasznosítható a Föld
szó kőzetlemez-szegélyek jellemző
belső hője?
folyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák alapján;
Művészetismeret–
Milyen következményei vannak folyamatábrák elemzése és készíté- kommunikáció: Szövegannak, hogy Magyarországon a
se.
elemek időrendjének
geotermikus gradiens értéke ma- A földrengésveszélyes térségek
felismerése.
gasabb az átlagosnál?
elhelyezkedésének törvényszerűségei; a földrengések következméMi a helyes viselkedés földrennyei, a cunami. A földrengések előgés vagy cunami esetén? Milyen rejelzésének lehetőségei és korlátai;
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előjelei lehetnek a cunami érkezésének?
Melyek a legfontosabb ásványok, illetve kőzetek, amelyeket
az ember felhasznál? Melyek az
ehető ásványok?
Milyen szerepük van a fosszilis
energiahordozóknak az emberiség energiaellátásában? Milyen
környezeti károkat okoznak?
Melyek a földtörténeti múlt forradalmi eseményei?
Milyen szerepet játszanak a külső erők a felszín átalakításában?
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 földtörténeti időskála és a
földtörténeti múlt fontosabb
eseményei.
A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei.
A talaj szerkezete, szintjei.
A talaj, mint a legösszetettebb és
a társadalmi-gazdasági folyamatok miatt legsérülékenyebb környezeti képződmény. Hazánk
talajai.
A szárazföldek jellegzetes felszínformái.
Az ősföldek, hegységek, síkságok kialakulási, illetve lepusztulási folyamatai.
Hazánk tájainak kialakulása,

a károk mérséklésének lehetőségei
példák alapján, a társadalom felelős
alkalmazkodása a földrengésveszélyes zónákban; a nemzetközi segítségnyújtás szerepének bemutatása
konkrét példa alapján
A felszín alatti és a felszíni
magmatizmus jellemzőinek bemutatása; a vulkánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemezszegélytípusokkal; magyarázó ábrák
elemzése. Az ütköző kőzetlemezszegélyek mentén lejátszódó folyamatok összehasonlítása. Mélytengeri árok, peremi medence,
ülédékfelhalmozódás, szigetív,
hegységképződés (orogenezis).
A geológiai (belső) és a földrajzi
(külső) erők felszínformáló munkájának kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális és óceáni példák
alapján.
A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; a
kőzetek csoportosítása, az egyes
kőzetcsoportokhoz tartozó főbb
kőzettípusok jellemzése; kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés.
A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen (pl.
terméskő) és átalakítást követő
használat (pl. cement, cserép).
Ércek és más hasznosítható
ásványegyüttesek: példák gyakori
ércásványokra, felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes ércképződés; az ércek gazdasági hasznosításának bemutatása példák alapján.
Fosszilis energiahordozók: a kőszén
és a szénhidrogének keletkezésének
folyamata, gazdasági jelentőségük
változása.
A bányászatból, a szilárd földfelszín
megbontásából eredő környezeti
problémák felismerése és bemutatása.
A nagy tömegű kőzetátalakítás (pl.
1523
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felszíni formakincse, gazdasági
jelentőségük.

cementgyártás) és a fenntarthatóság
kapcsolatának szemléltetése.
Az építkezés, ércbányászat, fosszilis
energiahordozók kitermelésének és
felhasználásnak környezeti következményei információgyűjtés és
feldolgozás alapján.
A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása
példákban.
A talajképződés folyamatának, öszszefüggéseinek bemutatása.
Az elterjedt zonális és azonális talajok jellemzése a kialakításában szerepet játszó tényezők bemutatásával.
Példák megnevezése a fenntarthatóság és a talaj kapcsolatára különböző éghajlati övekben; a talaj környezeti hatásjelző szerepének és a
talajpusztulás mérséklési lehetőségeinek bemutatása példák alapján.
A kormeghatározás módszereinek
ismerete, a módszerek szerepének
összehasonlítása.
A földtörténeti időskála elemzése.
Az eon, idő, időszak, kor időegységek rendszerszemléletű ismerete.
Annak belátása, hogy az életfolyamatok visszahatnak a földrajzi, és
ezen keresztül a geológiai folyamatokra.
Annak belátása, hogy az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás
egyéni és társadalmi érdek.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Topográfiai ismeretek

Konkrét példák megnevezése a környezet változásával kapcsolatban,
területi előfordulásuk bemutatása.
geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens,
kőzetlemez-mozgás, hegységképződés, földrengés, szubdukció,
mélytengeri árok, óceáni hasadékvölgy, óceáni hátság, vulkanizmus, rétegvulkán, szerkezeti mozgás, vulkáni utóműködés,
gejzír, mofetta, szolfatára, kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, ércképződés, agyagásvány,
geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, domborzati forma,
rekultiváció, kormeghatározás, földtörténeti eon, idő, időszak,
kor
Gondwana, Pangea, Tethys. Ősföldek (pajzsok): Balti-, Kana1524
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dai-, Angara-, Kínai-, Dekkán-, Arab-, Brazíliai-, Guyanai-,
Afrikai-, Ausztráliai-, Antarktiszi-ősföld, a Kaledóniai-, a
Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer tagjai:
Ardennek, Német-középhegység, Lengyel-középhegység,
Szlovák-érchegység, Rodope, Atlasz, Pireneusok, Alpok, Appenninek, Kárpátok, Dinári-hg., Balkán-hg., Kaukázus, Pamír,
Himalája, Kordillerák, Andok
Pó-síkság, Mississippi-alföld,
Nyugat-szibériai-alföld, Kínai-alföld, Kaszpi-mélyföld, Fuji,
Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée,
Mount St. Helens

Tematikai egység
/ Fejlesztési cél

Órakeret
12
Időjárási elemek és jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz körforgása
és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és időbeli változásai.
Előzetes tudás
A Föld gömb alakjának következményei, az éghajlati övezetesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulásának területi példái.
Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító tényezők
közötti kölcsönhatások alapján. A légkör, mint rendszer folyamatainak a Föld
egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény és képesség kialakítása a teTematikai egység vékeny, felelős környezeti magatartásra az emberi tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt hatásainak bemutatásával, a személyes felelősség és cseleknevelési–
fejlesztési céljai vés szükségességének felismertetésével. A lokális és a globális kapcsolatának
beláttatása a helyi károsító folyamatok globális veszélyforrásokká válásának
példáján. Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes és mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Mely anyagok építik fel a légA légkört felépítő anyagok csoporTermészettudomány: a
kört?
tosítása, az egyes anyagok légköri
Gázok jellemzői, gázfolyamatokban betöltött szerepének törvények, a víz tulajMilyen részekre osztható fel a
megismerése.
donságai, kémhatás,
földi légkör?
A légkör tartományainak jellemzékémiai egyenletek, légse, jellemzőik összehasonlítása,
nyomás, hőmérséklet,
Milyen jellemzői vannak az emszerepük értékelése a földi élet és a áramlások, savas eső.
ber életterét adó troposzférának?
gazdaság szempontjából.
kicsapódás, légnyomás,
hőmérséklet, sűrűség,
Milyen magaslégköri jelenségeA levegő felmelegedésének folyaáramlások, sebesség,
ket érzékelünk és melyek lehetmata, törvényszerűségei; folyamat- üvegházhatás.
nek hatással az emberre?
ábra elemzése, hőmérséklet változá- Légzés, keringés, légúti
sához kapcsolódó egyszerű számítá- betegségek, allergia.
Milyen összefüggés van a napsu- si feladatok megoldása.
garak beesési szöge és a felmele- A felmelegedést meghatározó és
gedés között? Hogyan befolyásol- módosító tényezők, hatásuk gazda- Matematika: Statisztikai
ja felmelegedést a földfelszín
sági-energetikai hasznosíthatóságá- adatok és ábrázolásuk
domborzata, anyaga és színe?
nak példái.
százalékszámítás, a
kombinatorika alkalmaMilyen összefüggés van a levegő Felhő- és csapadékképződés feltétzása egyszerű geometriai
hőmérséklete és a légnyomás
elei, összefüggései, a folyamat befeladatokban.
A légkör földrajza
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között? Milyen összefüggés van a
légnyomás és a levegő mozgásjelenségei között?

mutatása.
A levegő nedvességtartalmához és a
csapadékképződéshez kapcsolódó
számítási feladatok megoldása.
Hogyan cserélődik ki a sarkvidéki A talaj menti és a hulló csapadékok
hideg és a trópusi meleg levegő a típusainak jellemzése, a csapadék
globális méretekben?
gazdasági jelentőségének ismertetése példákkal.
Milyen összefüggés van az abszolút és relatív páratartalom között? A légnyomás változásában szerepet
játszó tényezők megnevezése. A
Mikor, milyen körülmények kölégnyomás és a szél kialakulásának
zött indulhat meg a csapadékkép- összefüggései.
ződés?
A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; szélrendszerek
Milyen összefüggés van a termijellemzése.
kus egyenlítő vándorlása és a
A monszun szélrendszer kialakulátrópusi monszun területek évsza- sában szerepet játszó tényezők bekai között?
mutatása, megértése, a mérsékelt és
a forró övezeti monszun összehaMilyen adatok segítségével prósonlítása; a jellegzetes helyi szelek
bálják az időjárást megjósolni a
és a mindennapi életre gyakorolt
meteorológusok?
hatásuk bemutatása, példák alapján.
A ciklon és az anticiklon összehaMi a helyes magatartás a pusztító sonlítása, az időjárás alakításában
légköri jelenségek esetén?
betöltött szerepük igazolása.
Milyen felszínformáló tevékenységei vannak a szeleknek?
Milyen veszélyei vannak a légkör
elszennyezésének?
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.
Mely akciócentrumok befolyásolják Magyarország éghajlatát?
Milyen időjárást okoznak?
Az általános légkörzés. A termikus egyenlítő vándorlása, szerepe
a monszun éghajlat kialakulásában.

Az időjárás és a mindennapi élet
kapcsolatának bemutatása. Szöveges és képi időjárás-előrejelzés értelmezése; következtetés-levonás
időjárási adatokból.
A hideg és a meleg front összehasonlítása, jellemző folyamataik bemutatása, példák a mindennapi életet befolyásoló szerepükre.
Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, a helyes és másokért is felelős magatartás kialakítása. Az egyéni felelősség felismerése, felelős viselkedés.
A szél felszínformáló tevékenységét
befolyásoló tényezők összegyűjtése.
A pusztító és építő tevékenység
által létrehozott jellemző formák
felismerése.
A szél és a csapadék felszínformáló
tevékenységének gazdasági következményei.
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Informatika: digitális
információforrások
használata, informatikai
eszközök használata.
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A legnagyobb légszennyező forráA légkör elszennyezésének veszé- sok megnevezése. A szennyeződés
lyei.
élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák alapján.
Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás mérséklésében, a légköri folyamatok
egyensúlyának megőrzésében.
Az egyéni felelősség felismerése,
felelős viselkedés.
Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Topográfiai ismeretek

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési–fejlesztési
céljai

Projektorientált tevékenységek elvégzése, adott témában.
Prezentációk készítése és bemutatása adott témához kapcsolódóan.
állandó, változó és erősen változó gáz, troposzféra, sztratoszféra, mezoszféra, exoszféra, termoszféra, üvegházhatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, hőmérsékleti
egyenlítő, főnszél, hegy-völgyi szél, parti szél, helyi szél, bóra,
nemere, sirokkó, bakonyi szél, számum, harmatpont, abszolút
és relatív páratartalom, felhőtípusok, talaj menti csapadék, hulló csapadék, időjárás-előrejelzés, hidegfront, melegfront, ciklon, anticiklon, mérsékelt övi ciklon, trópusi ciklon, tájfun,
hurrikán, sarki szél, nyugati szél, futóáramlat, passzátszél,
monszunszél, tornádó, kibocsátás, szállítás, leülepedés, ózonréteg ritkulása (elvékonyodása), globális felmelegedés, savas
csapadék, a szél pusztító és építő munkája, erózió, izoterma,
Coriolis-erő
Jellegzetes helyi szelek és az általános légkörzés topográfiai
megjelenítése. Ciklonok előfordulási helyei térképen. Meteorológiai térképek elemzése.

Órakeret
14
Az óceánok és a jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók felszínformáló munkájának jellemzői példái, az árvíz. A tavak jellemzői. Hazánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek legjelentősebb folyói, tavai.
Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk példái. Vízszennyezés.
A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági következményeinek
felismertetése.
Oksági gondolkodás fejlesztése a növekvő termelés és fogyasztás által a
vízburokban bekövetkezett változások, az emberiség további sorsát is befolyásoló hatások megláttatásával.
A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, lehetőségeinek felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény kialakítása.
A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok kölcsönhaA vízburok földrajza
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tások révén megvalósuló globális veszélyforrásokká válásának, valamint az
egészséges ivóvíz biztosításának egyre nagyobb nehézségei miatt elengedhetetlen ésszerű, takarékos vízfelhasználás beláttatásával. A vízburok folyamatai által okozott veszélyhelyzetek felismertetése és a helyes, mások
iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Földünk mely szféráiban találha- A víz körforgásának megértése, a
Természettudomány:
tó víz? Milyen folyamatok kapkülső, befolyásoló tényezők megnyomás, áramlások, töcsán cserélődik a víz az egyes
ismerése. A felelős gondolkodás
megvonzás, energia, víz,
szférák között?
kialakítása.
oldatok, oldódás, szénsav, nitrátok
Hogyan befolyásolja napsugárzás Földünk vízmérlege: adatsorok,
a víz körforgását?
diagramok elemzése.
Informatika:
Hogyan csoportosíthatjuk a felA tengerek típusainak, jellemzőidigitális információforrászíni vizeket? Melyek Földünk
nek megismerése példák alapján.
sok használata, informalegnagyobb felszíni vizei? Mi a
tikai eszközök használata
különbség az óceánok és a tenge- A sós és az édes víz eltérő tulajdonrek között?
ságainak ismerete.
Tematikus térképek elemzése alapMely tényezők határozzák meg a ján, konkrét példákon megismerni a
sókoncentrációt? Hogyan befo- sótartalom változásának okait.
lyásolja sarkvidéki tengerekben a
jégtakaró
kialakulását
a A hullámzás folyamatának megérsókoncentráció?
tése, az alapfogalmak felismerése
és jellemzése ábrák, képek segítségével.
Mely tényezők alakítják ki a hul- Szélsőséges hullámzásokról szóló
lámzást? Hogyan alakítja a parto- leírások gyűjtése, értékek összehakat a víz hullámzása?
sonlítása.
Mi jellemző a tengeráramlásokra?
Hogyan befolyásolja a nagy földi
légkörzés a tengeráramlások kialakulását?
Hogyan befolyásolják a tengerek
a szárazföldek éghajlatát?
Mi az alapja a tengerjárásnak?
Hogyan tudja az ember a tengerjárás energiáját hasznosítani?
Mely ásványkincsek találhatók
meg a tengerekben? Miért fontos
szabályozni a tenger alatti bányászatot? Milyen környezeti veszélyeket okoz a kitermelés?
Hol vannak jelentős

Földrajzi atlasz alapján az egyes
áramlási rendszerek megismerése, a
térképek logikai elemzése.
Példák keresése az áramlások éghajlat-módosító hatására. Adatsorok, éghajlati diagramok összehasonlítása, a tengeráramlások
éghajlatmódosító hatásának bizonyítása.
A tengerjárást kialakító tényezők
összefüggéseinek megismerése
ábrák alapján.
A jelenség kapcsolata a torkolattípusokkal. Földrajzi példák keresése
az atlasz alapján. Árapály erőművek működésének, jelentőségének
megértése. Működő erőművek keresése az atlaszban illetve a Weben.
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rétegvízkészletek? Hogyan befolyásolja a geotermikus gradiens a
rétegvizek hőmérsékletét?
Milyen kapcsolat van a vízjárás
és a csapadék mennyisége, időbeli eloszlás között?
Miért fontos az árvízi védekezés?
Milyen módszereket ismerünk?
Hazánkban mely munkákat részesítik előnyben?
Hogyan alakítja a szakaszjelleget
a folyó munkavégző képessége?
Hogyan hasznosítja a társadalom
a felszíni vizeket?
Melyek Földünk nagy tavai? Milyen kapcsolat van a tavak kialakító tényezői és jellemzőik között?
A belföldi jégtakaró hogyan alakítja a felszínt?
A tengervíz mozgásformáinak
megismerése.
A vízburok tagolódása.
A karsztosodás folyamatának
bemutatása, a különböző karsztformák jellegzetes formakincsei
A vízszennyezés okainak, hatásainak megismerése.

Előnyös, illetve káros hatásairól
információk, érvek gyűjtése.
A legnagyobb vízszennyező források megnevezése. A szennyeződés
élettani, gazdasági következményeinek bemutatása példák alapján.
Ábrák elemzése, adatsorok értelmezése alapján a felszín alatti vízkészlet rendszerének bemutatása.
Gazdasági jelentőségük megismerése példák alapján.
Veszélyeztetettségük okainak és
következményeinek feltárása.
Hazánk jelentős
rétegvízkészletének megismerése.
Termálvizeinkről, gyógyvizeinkről
egyéni gyűjtőmunka alapján bemutatók készítése.
Milyen környezeti károkat okoz a
magas talajvízszint? A belvíz elleni
védekezés lehetőségeinek megismerése.
Vízállásjelentések elemzése, következtetések levonása. Árvíz elleni
védekezési módok megismerése.
Az ár- és belvízvédelem szerepének
bemutatása hazai példákon.

A vízgyűjtő terület, a vízállás, a
A felszín alatti vizek jelentőségé- vízjárás és a vízhozam összefüggének, kialakulásuk folyamatának,
seinek felismerése. Földünk nagy
összefüggéseinek megértése.
folyóinak, gazdasági jelentőségükAz egyes víztípusok jellemző
nek megismerése.
fizikai és kémiai tulajdonságának Információk gyűjtése földünk nagy
megismerése.
víztározóiról, vízerőműveiről. KörA talajvíz, belvíz jellemző tulajnyezeti hatásaiknak megismerése,
donságainak, kialakulásuk köbemutatása. Konkrét példák megrülményeinek megismerése.
nevezése a környezet változásával
Földünk legnagyobb folyóinak
kapcsolatban, területi előfordulásuk
megismerése.
bemutatása.
A tenger és a folyóvíz felszínA vízi szállítás jellemzői; a víz,
formáló munkáját befolyásoló
mint idegenforgalmi tényező bemutényezők megismerése.
tatása hazai és nemzetközi példáHazánk felszíni vízfolyásai, tavai, kon.
idegenforgalmi szerepük.
A tómedencék kialakulásának típusai példák alapján. Gazdasági jelen1529
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tőségük, hasznosítási lehetőségeik
összegyűjtése. A tavak pusztulási
folyamatainak megismerése. Legnagyobb környezeti katasztrófák
összegyűjtése.
Az épülő és pusztuló tengerpartok
jellemzése, jellegzetes formáinak
megismerése.
A folyók építő és pusztító munkája
következményeinek bemutatása,
felszínformálási összefüggéseinek
megismerése.
A belföldi és a magashegységi jég
felszínformáló munkájának összevetése, jellemzése. Jellegzetes formakincsek felismerése ábrák alapján, következtetés a kialakulási
folyamatra.
A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése, a jellemző felszínformák felismerése képeken,
terepen, következtetés a kialakulás
folyamatára.
Hazánk jelentős karszttérségeinek
összegyűjtése, jellemzőinek bemutatása, képes összefoglaló alapján.
Idegenforgalmi jelentőségük bemutatása.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Topográfiai
ismeretek

Az erőforrásokkal való etikus gazdálkodás, egyéni és társadalmi érdek, az egyéni felelősség felismerése.
hullámzás, hullámhegy, hullámvölgy, hullámmorajlás, turzás, lagúna, épülő lapospart, hullámtörés, pusztuló magaspart, abrázió, tengerrengés, tengerjárás,
szökőár, vakár, tölcsértorkolat, deltatorkolat, vihardagály, dagályerőmű, tengeráramlás, hőmérsékleti anomália, világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő,
talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz, vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció,
lefolyástalan terület, szakaszjelleg, gleccser, moréna, karsztjelenség, karsztforma
Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; Eufrátesz, Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, Genfi-tó,
Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, Hernád, Mura,
Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó. Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-,
Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás, Szajna, La Plata, Temze, Kongó,
Duna, Volga, Nílus, Mississippi, Rhône, Felső-, Huron-, Michigan-, Erie-, Ontario-tó, Ladoga-tó, Garda-tó, Aral-tó, Kaszpi-tenger, IJssel-tó, Hévízi-tó, Antarktisz, Grönland, Alaszka.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
16
Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismerése. Az
egyes kontinensek tipikus éghajlatainak és Magyarország éghajlatának jellemzői. Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők szeElőzetes tudás
repe. Éghajlati diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség okai. A földrajzi
övezetek egyedi jellemzői, az övezetekhez kötődő tipikus tájak. Kreativitás,
ötletesség fejlesztése.
Az oksági gondolkodás fejlesztése a földrajzi övezetességet kialakító tényezők közötti ok-okozati kapcsolatrendszerek megértetésével,
Valamint az éghajlat és a mezőgazdasági tevékenység közötti összefüggések
felismerésével.
A tematikai egység
A rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi övezetesség elemeinek megismenevelési–fejlesztési
rése során.
céljai
Annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az
egész bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is
vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az egyes társadalmak életterét.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Mit jelent a szoláris éghajlati
A szoláris éghajlati övezetesség
Természettudomány:
övezet? Melyek Földünk szoláris kialakulása törvényszerűségeimeteorológiai jelenségek
éghajlati övezetei? Hogyan befo- nek, a valódi éghajlati övezetesfizikai alapjai.
lyásolja a napsugarak beesési
séggel való kapcsolatának megszögei a felmelegedést?
ismerése.
Matematika:
Mely tényezők módosítják a szo- Az éghajlati övezetességet kiala- modellek és diagramok
láris övezetek határait?
kító és módosító tényezők szere- megértése, adatleolvasás.
pének értelmezése, összefüggéseMely tényezők befolyásolják az inek feltárása.
egyes övezetek tagolódását?
Művészetismeret–
Tematikus térképek összehason- kommunikáció:
Melyek az egyes éghajlatok halító elemzése:
szövegegységek közötti
sonló és eltérő vonásai?
domborzat, szélrendszer, tenger- tartalmi különbségek felisáramlás – módosított (valós) ég- merése
Hogyan lehet az egyes diagrahajlati övezetek.
mokból következtetni az éghajlat Klímadiagramok összehasonlító
sajátosságaira?
elemzése.
Az egyes éghajlatok jellemzőiHogyan befolyásolja a csapadék nek megismerése, az éghajlatok
mennyisége és eloszlása a felbemutatása projektorientált tevészínformáló folyamatokat és a
kenység során.
humuszképződést?
Cikkek, híranyagok gyűjtése az
Milyen környezeti problémákkal éghajlatváltozás ökológiai probtalálkozhatunk az egyes éghajlati lémáiról. A problémák bemutatáterületeken?
sa.
A gazdálkodás – környezeti köHol helyezkedik el az éghajlati
vetkezményeinek összegyűjtése.
övezet?
Erdőirtás – talajerózió, erdőégeA földrajzi övezetesség
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Hogyan befolyásolja a napsugarak beesési szöge az évszakok
jellemzőit?
Hogyan változnak az éghajlatok
a valódi mérsékelt övben?
Milyen összefüggés van a vízszintes és a függőleges övezetesség között?
Az övezetek tagolódásának törvényszerűségei.
A trópusi övezet éghajlati területeinek megismerése.
A mérsékelt övezet éghajlatainak
megismerése.
A hideg éghajlati övezet sajátosságaink megismerése.

tés – üvegházhatás kapcsolatának
megismerése.
A kontinentalitás fogalmának
megismerése. A csapadékmenynyiség változásának, okainak
megismerése.
A jet streamek és a nyugati szelek kapcsolatának megértése.
Az övezet öveinek, területeinek
elhelyezése kontúrtérképen.
Napsugarak hajlásszöge, a megvilágítás ideje – évszakok száma
és jellemzői közti összefüggések
felismerése.
Mocsárvidékek kialakulása okainak megismerése.
Az övezet környezeti problémáinak megismerése: összehasonlító
szövegelemzés.

A függőleges övezetesség sajátosságainak megismerése.
A függőleges övezetesség kiala- A függőleges övezetességben
kulás összefüggéseinek, törvény- megnyilvánuló területi különbsészerűségeinek megértése.
gek megismerése példák alapján

Éghajlati diagramok felismerése,
elemzése, példák keresése a térkép segítségével.
szoláris és valódi éghajlati övezetesség, talaj, övezet, öv, terület, vidék, zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, erdőhatár, hóhatár,
passzát szélrendszer, laterit talaj, egyenlítői öv, átmeneti öv, térítői öv,
elsivatagosodás, trópusi monszunvidék, meleg-mérsékelt (szubtrópusi) öv,
hideg-mérsékelt (szubarktikus) öv, mediterrán éghajlat, keménylombú erdő,
ingadozó vízjárás, idegenforgalom, aprózódás, mállás, macchia, fahéjszínű
Kulcsfogalmak/
talaj, terra rossa, monszun terület, mérsékelt övezeti monszun éghajlat, bafogalmak
bérlombú erdő, vörös- és sárgaföld, tajga, podzol, láp, mocsár, talajfolyás,
valódi mérsékelt öv, óceáni, mérsékelten szárazföldi, szárazföldi és szélsőségesen szárazföldi terület, száraz és nedves kontinentális éghajlat, lombhullató erdő, tőzegmohalap, barna erdőtalaj, erdős puszta, füves puszta,
sztyepp, pampa, préri, feketeföld (csernozjom), gesztenyebarna mezőségi
talaj, időszakos vízfolyás, sós tó, váztalaj, aprózódás, kontinentális sivatag,
A térkép információforrásként történő használata. A bolygók mozgástörvényeinek ismerete, megértése.
A földtörténeti időben való tájékozódás képessége, valamint a kontinenseA fejlesztés várt
ket felépítő nagyszerkezeti egységek kialakulásának időbeli rendjének
eredményei a 9. évfoismerete.
lyam végén
Annak felismerése, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása
más szférákra is kiterjedhet. A földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggések és törvényszerűségek megértése.
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Az alapvető összefüggések és törvényszerűségek felismerése. A földrajzi
gondolkodásnak megfelelően saját véleményük megfogalmazásának képessége, logikus érvelés elsajátítása.
A földrajzi tartalmú problémák megoldási módjainak megoldása a mindennapi életben. A földrajzi ismereteik készségszintű használata.
A társakkal való együttműködés képességének elmélyülése a földrajzikörnyezeti tartalmú feladatok megoldásakor.
Biztonságos tájékozódás a földrajzi térben, illetve az azt megjelenítő különböző térképeken.
A csillagos égen való tájékozódás alapjainak és eszközeinek alkalmazás
szintű ismerete.
Égitestünk kozmikus környezetben elfoglalt helyének ismerete.
Tények és összefüggések leolvasásának képessége különböző típusú műholdfelvételekről.
A tematikus térképek információinak pontos olvasása, biztos használata.
Ismeretszerzés- és feldolgozás képességének elsajátítása projektmódszerrel, tanári útmutatással a geoszférák közötti földrajzi-környezeti kölcsönhatásokról.
A számítástechnika által nyújtott lehetőségek alkalmazásának képessége a
tanulói beszámolók, kiselőadások összeállítása során.
Etikai gondolkodás az ökológiai problémák értelmezése és megoldása során

3.5.7.1.2 10. évfolyam
Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Népesség és településföldrajz

Órakeret
14

A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző településtípusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és szerepköreik konkrét példái.
Előzetes tudás
Az afrikai és ausztráliai kontinensek, kontinensrészek, népességének jellemzői,
meghatározó jelentőségű települései.
Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti párbeszéd fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megértetése.
Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek megisTematikai egymerése iránt.
ség nevelési–
Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása.
fejlesztési céljai
Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő vonásainak
felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való összefüggésének belátása.
A témához kapcsolódó médiahírek kritikus értelmezése.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Hogyan befolyásolja a természeti A népességszám-változás időbeli és Történelem:
és társadalmi környezet a népes- területi különbségeinek, okainak
Az egységesülő Európa,
ség területi eloszlását a Földön?
feltárása, következményeinek meg- a globalizáció kiteljeseMilyen általános érvényű össze- fogalmazása; a fiatal és az öregedő
dése
függések tárhatók fel?
társadalmak jellemzőinek összevetése, következtés társadalmi folyaMilyen eszközök vannak egy
matokra, problémákra.
Gazdasági ismeretek:
ország népességének növelésére Korfa elemzése.
Pénzügyi kultúra és gaz1533
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vagy csökkentésére?
Milyen okai lehetnek a lakóhely
ideiglenes vagy végleges elhagyásának?
Milyen okok vezethetnek arra,
hogy valaki menekültként elhagyja hazáját? Milyen problémákkal és nehézségekkel kell
megküzdenie a befogadó országnak? Milyen lehetőségek vannak
az integrációra?
Hogyan befolyásolja a globalizáció a betegségek elterjedését?
Milyen szerepeket töltöttek be a
nők és a férfiak a jelenkor és a
múlt társadalmaiban? Hogyan
függhet mindez össze az egy-egy
országra jellemző termékenységi
rátával.
Milyen okokra vezethető vissza
az emberek városokba és városokból való áramlása?
Milyen pozitív és milyen negatív
következményei vannak az urbanizációnak?
A természetföldrajzi övezetesség
hatása a gazdasági életre. A
megújuló erőforrások és az élelmiszertermelés éghajlattól függő
övezetessége.
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.
A települések területi elhelyezkedését meghatározó tényezők.

A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése, példák megnevezése ritkán és sűrűn
lakott területekre.
A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, eltartottak).
A demográfiai átalakulás grafikonjának elemzése, népesedési ciklusok
szakaszainak felismerése, elemzése,
példákkal.
A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási feladatok megoldása, következtetések
levonása az eredmények alapján.
A születéskor várható átlagos élettartam jelentőségének felismerése
az egyes országok jellemzésekor.
A gender-szakadék és a népesedési
folyamatok kapcsolatának felismerése, elemzése újságcikkek alapján.
Napjaink migrációs folyamatainak
megismerése, konkrét példáinak
bemutatása (pl. hírek, nyomtatott és
digitális információforrások alapján), az okok feltárása.
Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatása.
Állam, nemzet, nemzetállam, több
nemzetiségű állam, nemzeti kisebbség fogalmának értelmezése konkrét
példák alapján.
A nyelvi sokszínűség jellemzése, a
világnyelvek szerepének megértése.
A világvallások elterjedésének, a
vallás kulturális és a társadalmigazdasági folyamatokban betöltött
szerepének megismerése példák
alapján.
A települések csoportosítása különböző szempontok alapján példákkal.
A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek összehasonlítása, példák különböző szerepkört
betöltő településekre a szerepkörök
átalakulására.
Az egyes településtípusokon élők
életkörülményének, az életmódjának összevetése. A városodás és
városiasodás fogalmának megisme1534

dasági ismeretek
Természettudomány:
Élőlények és környezetük, fenntartható fejlődés
Informatika:
internethasználat, digitális alkalmazások használata
Matematika:
Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból.
Statisztikai adatok és
ábrázolásuk
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A települések és a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásai. Települések hierarchikus
szerveződése. A településtípusok
és jellemzőik.
Hazánk jellemző településformáinak megismerése: tanyák, falvak, városok.
Az urbanizációs folyamat jellemzői, következményei. A városok szerkezete és annak térbeli, időbeli változásai. A nagyvárosi életforma pozitív és negatív
hatásai az ember életminőségére
és a környezet állapotára.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Topográfiai ismeretek

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

rése, kapcsoltuk megértése. Az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a gazdaságilag fejlettebb és a
gazdaságilag fejletlenebb világban.
Az agglomerációk kialakulásának
bemutatása konkrét példákkal. A
nagyvárosi élet ellentmondásainak
feltárása a témához kapcsolódó
szemelvények, adatok felhasználásával.

nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, népesedési folyamat, népességrobbanás, népességtömörülés, korfa, fiatalodó
társadalom, öregedő társadalom, születéskor várható élettartam,
termékenységi ráta, demográfiai átalakulás, gender-szakadék,
népsűrűség, születéskor várható átlagos élettartam, népességpolitika, népességszabályozás, migráció, ingázás, világnyelv, világvallás, aktív és inaktív népesség, munkanélküliség, vendégmunkás; tanya, farm, falu, város, városszerkezet, agglomeráció,
világváros, óriásváros, metropolisz, megalopolisz
A nagy népességtömörülések elhelyezése térképen, a népesedéssel és településföldrajzzal kapcsolatos példák térképen.

Gazdaság és állam a globális térben

Órakeret
16

A gazdasági élet szektorainak felsorolása, az alapvető gazdasági folyamatok
ismerete. Az államformák sokféleségének ismerete, a regionális integrációk
Előzetes tudás jelentőségének felismerése, részletesebb ismeretek az Európai Unióról. A fontosabb gazdasági mutatók felismerése. A világ meghatározó jelentőségű országainak alapvető gazdasági jellemzői. Magyarország gazdaságának fő vonásai.
Az integrációk szükségességének és a globalizáció fogalmának megértetése, a
jellemzők, a mozgatórugók, a folyamat ellentmondásainak felismertetése.
Érdeklődés felkeltése a világgazdasággal kapcsolatos hírek, események iránt. A
Tematikai egytémához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek kritikus értelmezése.
ség nevelési–
Érzékenység kialakítása a világ nagyobbik, szegényebb fele iránt. Aktív államfejlesztési céljai
polgárságra való nevelés: küzdelem a szegénység ellen.
A társadalmi érzékenység felkeltése.
Az együttműködés fejlesztése csoportmunka során.
Problémák, jelenségek,
gyakorlati alkalmazások,
Fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
ismeretek
Milyen összefüggéseket lehet
Tájékozódás a társadalmi-gazdasági Történelem:
felfedezni egy ország államfortérben. A társadalmi-gazdasági tér
az egységesülő Európa, a
1535
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mája és politikai berendezkedése
között?

szerveződésének folyamatainak
felismerése.

globalizáció kiteljesedése

Milyen szerepet töltenek be a
nemzetgazdaságok és a globális
vállalatok a világgazdaságban?

Napi gazdasági-társadalmi folyamatok földrajzi térbe történő helyezése. Újságcikkek és egyéb médiákban megjelenő információk elemzése.

Gazdasági ismeretek:
pénzügyi kultúra és gazdasági ismeretek

Milyen típusú integrációk fordulnak elő a Földön?
Mi a nemzetközi szervezetek
feladata?
Hogyan lehet mérni a jólétet?
Mik a mutatók előnyei és hátrányai?
Hogyan lehet csökkenteni a
„Globális Észak” és a „Globális
Dél” közt fennálló különbségeket?
Jellegzetes államformák a Földön, példákkal.
A globális piacgazdaság tulajdonságai, a nemzetgazdaságok
szerepe.
A TNC-k és multinacionális vállalatok jellemzői.
A gazdasági integrációk típusai,
példákkal.
A jólét mérésének mutatói.
A gazdasági fejlődés különbségei a Földön.
Fontosabb betegségek elterjedése
a Földön.
A segélyezés okai és szükségessége. Nemzetközi és belföldi
segélyek. Bilaterális és multilaterális segélyezés. Hosszú távú
fejlesztési segély. A civil szervezetek jelentősége és szerepe.

Természettudomány:
Információs technológiák, kémia az iparban,
energia és élet, fenntartható fejlődés

A globalizációs folyamatok társadalmi-gazdasági vetületeinek értelmezése.
A globális világ kettéosztottságának
megértése, a saját felelősség és szerep felismerése, a társadalmi részvétel lehetőségeinek ismerete.
Informatika: internetA segélyek és a segélyezés fontoshasználat, digitális alságának felismerése, aktív államkalmazások használata
polgári részvétel iránti érdeklődés
felkeltése.
Matematika:
A globális világgazdaság térszerke- szöveges számítási felzetének megértése, az EU, Magyar- adatok a természettudoország és egyéb konkrét országok
mányokból, a mindenelhelyezésének képessége a világnapokból,
gazdaság erőcentrumaiban. Az orstatisztikai adatok és ábszágok összehasonlítása térszerkerázolásuk
zeti szempontok alapján.
Fontosabb betegségek felismerése,
elterjedésük térképen való ábrázolása, a globalizációs folyamattal való
összefüggések értelmezése.
Segélyek és segélyezés, szegénység,
empátia, tolerancia, civil tevékenység, a civil szervezetek fogalmának
ismerete, jelentőségének felismerése, a személyes részvétel és felelősségvállalás szerepének tudatosítása,
a felelősségtudat erősítése.

A gazdálkodás típusainak és a terGazdasági szektorok jellemzése, mészetföldrajzi tényezők összevetéismerete. A 3. és 4. szektor jelen- se.
tősége a modern társadalmakban.
A K+F tevékenység.
A „fejlett” és „primitív”, illetve
„fejletlen” fogalmak relativizálására
A globális világgazdaság térvaló képesség kialakulása.
szerkezete. Centrum és periféria,
illetve a félperiférián lévő orszá- A gazdasági élet szektorainak elkügok.
lönítésére való képesség.
1536
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Grafikonok és táblázatok elemzésének képessége és következtetések
levonására való képesség.
állam, államforma, politikai berendezkedés, globális, nemzetállam, politikai nemzet, etnikai nemzet, globalizáció, nemzetgazdaság, piacgazdaság, transznacionális vállalat, multinacionális
vállalat, globális világgazdaság, erőcentrum, térszerkezet, centrum, periféria, félperiféria, GDP, GNI, GNP, HDI, HPI, Globális Észak, Globális Dél, jólét, szegénység (társadalmi-gazdasági
értelemben), gazdasági fejlettség, „fejlett világ”, „fejlődő országok”, „fejlődés”, segély, segélyezés, multilaterális segély,
bilaterális segély, nemzetközi fejlesztés, civil szervezet, integráció, nemzetközi szervezet, gazdasági szektor, mezőgazdaság,
ipar, energiagazdaság, tercier szektor, infrastruktúra, szolgáltatás, K+F, talajváltó gazdálkodás, öntözéses gazdálkodás, égetéses-irtásos gazdálkodás, árasztásos rizstermesztés, oázisgazdálkodás, nomád pásztorkodás, intenzív gazdálkodás, belterjes,
külterjes, extenzív, farmgazdálkodás, energiaéhség, energiagazdaság, bioüzemanyag, alternatív energiaforrás, megújuló
energiaforrás, ipartelepítő tényező, hagyományos ipar, korszerű
ipar

Az amerikai kettős kontinens földrajza

Órakeret
7

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a földtörténeti időben.
A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek főbb természeti adottságainak és környezeti problémáinak összefüggései. A földrajzi
övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusának használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. A fontosabb természetföldrajzi tájegységek,
folyók, tavak, hegyek ismerete és térképen való elhelyezése.
Átfogó kép kialakítása Amerika természetföldrajzi jellemzőiről, a Föld fejlődéséről és a földrajzi övezetességi rendszerről való tudás alkalmazásával. Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós térbeli
viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti térképolvasás képességének fejlesztése.
A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági jellemzői
és a természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági
folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők életmódot meghatározó
szerepének, a gazdasági fejlettség területi különbségeinek, okainak, társadalmi
és környezeti következményeinek megláttatásával. Az országjellemzés algoritmusának alkalmaztatása. A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével, az emberiség közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, valamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban való
felismertetésével.
Más kultúrákban lévő életmódok megismertetése.
A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális jelrendszerek
1537
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működésének megfigyelésével, valamint különböző jellegű információs anyagokban való célszerű kereséssel, tabló-összeállítással és beszámoló-készítéssel
(országcsoportok, országok bemutatása).
Az általános emberi jogok (pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való
jog) érvényesülése iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tisztelet kialakítása.
A szociális kompetencia fejlesztése a segítő szándékú, az emberi fejlődést szolgáló karitatív tevékenység tiszteletének, illetve az ebben való közreműködés
képességének alakításával.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan lehet felosztani az ameA földrész szerkezeti tagolódásának, Természettudomány:
rikai kettőskontinenst?
a szerkezetfejlődési múlt gazdaságot növények és állatok viés életmódot meghatározó szerepélága, városi ökoszisztéMilyen helyet foglalnak el az
nek megismerése.
ma, fenntartható fejlőamerikai országok a globális viÉszak-, dél- és közép-amerikai tájtí- dés;
lággazdaságban?
pusok összehasonlító elemzése.
tájjellemzés
A természetföldrajzi övezetesség, az
Hogyan vált a világgazdaság ve- észak–déli nyitottság és a kelet–
Történelem:
zető hatalmává az USA?
nyugati zártság következményeinek, gyarmatosítás, ókori
veszélyhelyzeteinek felismerése.
öntözéses kultúrák,
Milyen különbségeket és hasonAmerika meghódítása,
lóságokat fedezhetünk fel az
A földrész népességföldrajzi tagoló- urbanizáció, technológiUSA egyes körzetei között?
dásának megismerése; a népességai fejlődés
keveredésből fakadó társadalmiHogyan befolyásolja az éghajlat, gazdasági előnyök, hátrányok felisa történelmi múlt és a társadalmi merése példákban.
Informatika:
berendezkedés a latin-amerikai
A népességkoncentrációk, a
internethasználat, digitáországok gazdaságát?
városodás és a városiasodás, a telelis alkalmazások hasznápülés-együttesek, az agglomerációs lata
Milyen társadalmi-gazdasági
zóna kialakulási folyamatának érproblémákkal küzdenek a latintelmezése példákban.
amerikai országok?
Jellegzetes latin-amerikai, északamerikai és európai nagyváros váAmerika természetföldrajzának
rosszerkezetének összehasonlítása.
jellegzetes vonásai.
Az erőforrás-gazdálkodástól a tuÉszak-Amerika mint világgazda- dásalapú társadalomig való fejlődési
sági centrumterület.
út értelmezése; a technológiai öveAz USA világgazdaságban betöl- zet jellemzése.
tött szerepe. Az USA gazdaságának jellegzetességei, területi
Eltérő szerepű országok (világgazmegoszlása, az ország gazdasági dasági nagyhatalom, felzárkózó
körzetei.
erőterek, banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.
A latin-amerikai országok és az
USA kapcsolata.
A dél-amerikai országok különböA mezőgazdaság lehetőségei a
zőségének természetföldrajzi, társalatin-amerikai országok gazdasá- dalmi-gazdasági okainak feltárása.
gában. Ásványkincsek és energiahordozók szerepe és világgaz- A „gondolkodj globálisan, cselekedj
dasági jelentősége Latinlokálisan” szlogen értelmezése,
Amerikában.
megértése, az egyéni cselekvés lehe1538
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A politikai berendezkedés különbségei.

tőségeinek felmérése, a személyes
felelősségtudat erősítése.

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzárkózó erőterek, banánköztársaságok)
földrajzi összehasonlítása.
Latin-Amerika társadalmi problémái: társadalmi különbségek,
szegénység és nyomor, az őslakosok és a többségi társadalom
problémái.
Lokális cselekvések és globális
problémák.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Topográfiai ismeretek

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tematikai egység nevelési–
fejlesztési céljai

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer,
hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, tóvidék, emberfajta, őslakos, indián, egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, gazdasági befolyás, bérmunka, tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhatalom, gazdasági körzet, favela, adóparadicsom,
ültetvény, farm, eladósodás, adósságválság,
Kanadai-ősföld, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, Partihegység, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazonas-medence,
Mississippi- és Paraná-alföld, Préri, Floridai- és Kaliforniaifélsziget, Latin-Amerika, Észak-, Közép-, Dél-Amerika, Mexikói-öböl, Karib-tenger, Antillák, Amazonas, Mississippi, Orinoco, Paraná, Nagy-tavak, Panama-csatorna, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela, Kuba, Argentína,
Bolívia, Chile, Brazília, Kanada, Nicaragua, Panama, Atlanta,
Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles,
New Orleans, New York, Dallas, Seattle, Caracas, Detroit, Rio
de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilícium-völgy, Washington, Toronto, Ottawa

Ázsia és az arab országok földrajza

Órakeret
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A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a földtörténeti időben.
A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek főbb természeti adottságainak és környezeti problémáinak összefüggései. A földrajzi
övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusának használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. A fontosabb természetföldrajzi tájegységek,
folyók, tavak, hegyek ismerete és térképen való elhelyezése.
Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzőinek okaival,
társadalmi-gazdasági következményeivel és a világ gazdasági folyamataival
való összefüggésekben történő feldolgozásával. A földrajzi tényezők életmódmeghatározó szerepének felismertetése.
Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség területi kü1539
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lönbségeinek és okainak megláttatásával, a társadalmi és környezeti következményeik elképzeltetésével. Annak felismerése, hogy az ázsiai fejlődési modellek sikeres megvalósítása esetén a kontinens lesz a Föld vezető gazdasági centruma.
Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, környezeti
problémák világméretűvé válásának példákban való érzékeltetésével, az egészséges környezet megőrzésében a társadalmi felelősségének bemutatásával.
Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi és környezeti folyamatok példákban való felismertetésével, valamint folyamatokkal és
földtörténeti eseményekkel kapcsolatos idősorok képzésével.
Földrajzi-környezeti tartalmú információk értelmezése és feldolgoztatása tanári
útmutatással egyéni és csoportmunkában. A szemléleti térképolvasás fejlesztése
különböző tartalmú térképeken való önállóan tájékozódással, az információk
közötti összefüggések indoklásával.
A kritikai gondolkodás fejlesztése az ázsiai országok társadalmi-gazdasági jellemzői és a természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló
gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők életmódot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi különbségeinek, okainak,
társadalmi és környezeti következményeinek megláttatásával. Az
országjellemzés algoritmusának alkalmaztatása.
Más kultúrákban lévő életmódok megismertetése.
A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális jelrendszerek
működésének megfigyelésével, valamint különböző jellegű információs anyagokban való célszerű kereséssel, tabló-összeállítással és beszámoló-készítéssel
(országcsoportok, országok bemutatása).
Az általános emberi jogok (pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való
jog) érvényesülése iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tisztelet kialakítása.
A szociális kompetencia fejlesztése a segítő szándékú, az emberi fejlődést szolgáló karitatív tevékenység tiszteletének, illetve az ebben való közreműködés
képességének alakításával.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Hogyan, milyen alapon lehet fel- A földrész szerkezeti tagolódásának, Természettudomány:
osztani Ázsiát?
a szerkezetfejlődési múlt gazdaságot biotechnológiai forradaés életmódot meghatározó szerepélom, információs techMilyen helyet foglalnak el az
nek megismerése.
nológiák, növények és
ázsiai országok, régiók a globális Természeti veszélyhelyzetek (földállatok világa, városi
világgazdaságban?
rengés, vulkánkitörés, cunami, tájökoszisztéma, fenntartfun) felismerése, a helyes magatarható fejlődés
Hogyan vált a világgazdaság
tás megismerése.
tájjellemzés
egyik vezető hatalmává Japán?
Népek és kultúrák jellemzőinek,
Milyen különbségeket és hasonnépességkoncentrációk kialakulási
Történelem:
lóságokat fedezhetünk fel Japán
okainak és következményeinek
jelentősebb ázsiai kultúés az újonnan iparosodó ázsiai
megismerése. Az ősi kultúrák, a
rák az ókorban, a gazdaországok között?
világvallások társadalmat, gazdasá- sági hatalomváltás urbagot, környezetet befolyásoló szerenizáció, technológiai
Hogyan vált a világ egyik megke- pének felismerése példákban.
fejlődés
rülhetetlen gazdasági hatalmává
Területi fejlettségi különbségek felKína?
ismerése és azok összehasonlítása.
A világ új fejlődési és gazdasági
Informatika:
1540

Ö t é vf o l y a m o s ké p z é s – T e r m é s z e t t u do m á n y t a n t á r g yc s o po r t

Milyen negatív következményei
vannak a hirtelen gazdasági fellendülésnek a gyorsan fejlődő
ázsiai országok esetében?
Milyen lehetőségei vannak az
indiai gazdaságnak? Mely tényezők teszik jellegzetessé, speciálissá az indiai fejlődést?
Hogyan befolyásolja az éghajlat,
a történelmi múlt és a társadalmi
berendezkedés a nyugat-ázsiai
országok gazdaságát?
Milyen társadalmi-gazdasági
problémákkal küzdenek az arab
országok és Izrael?
Ázsia természetföldrajzának jellegzetes vonásai.
Kelet-Ázsia, mint világgazdasági
centrum terület.
Japán, Kína és a „kistigrisek”
világgazdaságban betöltött szerepe. A kínai és indiai gazdaság
jellegzetességei, területi különbségei.
A kőolajra épülő ázsiai országok
világgazdaságban betöltött szerepe. Az arab országok csoportosítása.
A nem arab, nyugat-ázsiai országok (Izrael, Törökország) szerepe
a térség gazdaságában
Az arab–izraeli konfliktus földrajzi háttere, nemzetközi hatásai.
Az ásványkincsek, energiahordozók és a mezőgazdaság szerepe
az ázsiai országok gazdaságában.
Ázsiai kisebbségek helyzete
(kurd, tibeti stb.), vallási, etnikai
konfliktusok.
Eltérő szerepű országok földrajzi
összehasonlítása.

pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, technológiaátvitel-folyamat
értelmezése.
A gazdasági fejlődéssel együtt járó
környezeti károk felismerése és jellemzőinek bemutatása.
Az egyes ázsiai országokban jellemző munkakörülmények, társadalmi különbségek elemzése újságcikkek és egyéb médiák segítségével.
Az ázsiai és európai kulturális különbségek megértése és tisztelete.
Az elnyomott ázsiai kisebbségek
helyzetének elemzése, földrajzi térben való elhelyezése, illetve kapcsolatba hozása az egyetemes emberi
jogokkal.
Eltérő szerepkörű országcsoportok
(olajországok, mezőgazdasági alapanyag-termelők, összeszerelőbeszállítók, újonnan iparosodott
országok, új gazdasági hatalmak)
megismerése.
Az egyes országokon belüli gazdasági-társadalmi, etnikai, vallási különbségek feltérképezése, bemutatása és elemzése.
A politikai berendezkedés a gazdasági fejlődés kapcsolatának elemzése.
A „gondolkodj globálisan, cselekedj
lokálisan” szlogen értelmezése,
megértése, az egyéni cselekvés lehetőségeinek felmérése, a személyes
felelősségtudat erősítése.
Projektorientált tevékenységek elvégzése, adott témában.
Prezentációk készítése és bemutatása adott témához kapcsolódóan.

Lokális cselekvések és globális
problémák.
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Kulcsfogalmak / fogalmak

Topográfiai ismeretek

Tematikai egység / Fejlesztési
cél

Előzetes tudás

Tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

vulkáni szigetív, kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, monszunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsékelt övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami,
talajpusztulás, népességrobbanás, világvallás, zarándokhely,
öntözéses gazdálkodás, zöld forradalom, technológia átvitel,
csúcstechnológia, informatikai társadalom, kaszt, kasztrendszer,
„kistigris”, újonnan iparosodott ország, újonnan iparosodott
országok hullámai, kőolajra épülő gazdaság, kurd, Kurdisztán,
tibeti, ujgur, posztindusztriális társadalom, technopolisz,
hightech ágazat, duális gazdaság, demográfiai válság, feltörekvő ország
Eurázsia, Közel- és Távol-Kelet, Közép-Kelet, Nyugat-Ázsia,
Arab-félsziget, Fülöp- és Japán-szigetek, Indokínai-félsziget,
Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Közép-szibériai-fennsík, Délkínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolungma, Fuji, Góbi,
Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopotámia,
Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál, Kasmír, CiszJordánia, Golán-fennsík, Gázai-övezet, Fekete-, Japán- és
Kaszpi-tenger, Perzsa-öböl, Bengáli-öböl, Aral- és Bajkál-tó,
Boszporusz, Dardanellák, Brahmaputra, Indus, Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris,
Dél-Korea, India, Japán, Kína, Belső-Kína, Külső-Kína, Kuvait, Irak, Irán, Szaúd-Arábia, Jordánia, Katar, Egyesült Arab
Emírségek, Omán, Jemen, Thaiföld, Vietnám, Törökország,
Izrael, Libanon, Szíria, Egyiptom, Tunézia, Marokkó, Líbia,
Algéria, Afganisztán, Pakisztán, Nepál, Srí Lanka, Maldív-szk.
Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Delhi, Peking, Sanghaj,
Csengtu, Lhasza, Szingapúr, Szöul, Tokió, Újdelhi, Bangkok,
Delhi, Bangalore, Jeruzsálem, Tel-Aviv, Alexandria, Kairó,
Casablanca, Tunisz, Tripoli, Bagdad, Dubai, Damaszkusz, Isztanbul, Ankara, Teherán

Az Európai Unió és Magyarország helye a világgazdaságban és regionális jellegzetességeik

Órakeret
21

Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető elemei, az
egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági jellemzői. Gazdasági
integrációk, globális világgazdaság, világgazdasági erőterek, centrum, periféria,
félperiféria.
Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak vonásai, értékei és
problémái.
Az Európai identitástudat továbbfejlesztése az Európai Unió, illetve a kontinens
országai természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének felismertetésével,
az unió tagországai által közösen megfogalmazott értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás iránti igény kialakításával.
Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális értékeinek megismerése iránt.
Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hírek, információk értelmezése, érdeklődés kialakítása a közösséget, a kontinens országait
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érintő témák, események megismerése iránt. Az Európai Unión belüli különbségek okainak felismertetése, az ezek kiegyenlítődésére irányuló programok,
alapok jelentőségének megértése.
A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz való kötődés
megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékeinek megismertetésével.
A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi, gazdasági következményeinek beláttatása.
A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az egyén, a helyi
és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöltött szerepének, lehetőségeinek felismertetésével.
Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő társadalmigazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések megismerése iránt.
A földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a hazai földrajzi
térben; a hazánkkal, a Kárpát-medencével kapcsolatos társadalmi-gazdasági
tartalmú információk, hírek értelmezése.
Problémák, jelenségek, gyakorFejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
lati alkalmazások, ismeretek
Milyen helyet foglal el az EuróAz EU-n belüli együttműködés kiTermészettudomány:
pai Unió a globalizált világgazalakulását és elmélyítését segítő
információs technológidaság képzeletbeli térképén?
tényezők, az ágazati és regionális
ák, fenntartható fejlődés,
együttműködés területei és konkrét
növények és állatok viMilyen előnyökkel járt az orszápéldáinak megnevezése. Az Európai lága, környezet- és tergoknak az uniós csatlakozás?
Unió mint gazdasági erőtér elhelye- mészetvédelem, ökolóMilyen hátrányokkal járhat az
zése a világgazdaságban.
giai lábnyom;
uniós csatlakozás egy-egy ország A területi fejlettség különbség jeltájjellemzés
számára?
lemzői, az eltérő gazdasági fejlettség okainak feltárása; a regionális
Milyen területi különbségek fepolitika lényegének megértése.
Történelem:
dezhetőek fel az Európai Unióaz eltérő gazdasági fejban? Mi lehet ezeknek a törtéAz Európai Unió magterületei: Nélettség történelmi alapnelmi, társadalmi-gazdasági, po- metország, Franciaország, a Benejai, Európa a 20. század
litikai háttere?
lux államok és az Egyesült Királymásodik felében, gazdaság gazdaságának szerepének meg- ságtörténet.
Milyen lehetőségei, jogai és fele- ismerése az Európai Unió gazdasáMagyarország történellőssége van egy EU tagállamnak gában. A „kék banán” térképi ábrá- me.
és egy EU-s polgárnak?
zolása, a szimbolikus megnevezés
értelmezése.
Milyen gazdasági-társadalmi sze- Ausztria és Svájc gazdaságának
Művészetismeret–
repet foglal el hazánk az unióban, összehasonlítása, a fejlődés sajátos
kommunikáció:
Közép-Európában és a Kárpátvonásainak kiemelése.
hazai tájakról készült
medence országai között? Miért
A gazdasági felzárkózás lehetősége- leírások
van speciális szerepe a Kárpátinek és nehézségeinek bemutatása
medencében?
Olaszország, Spanyolország és Görögország példáján
Matematika:
Milyen természetföldrajzi, törté- Kelet-Közép-Európa és Délkeletstatisztikai adatok értelnelmi és társadalmi szempontok
Európa rendszerváltó országai: a
mezése, kamatszámítás
alapján lehet Magyarország régi- piacgazdaságra történő áttérés társaóit meghatározni, jellemezni?
dalmi és gazdasági következményeinek bizonyítása. Csehország, LenInformatika: internetMik az egyes magyar régiók jelgyelország, Szlovákia, Románia
használat, digitális allegzetességei?
gazdasági fejlődésének összehason- kalmazások használata
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lítása. A jugoszláv utódállamok
(délszláv országok) eltérő fejlődési
útjai, a fejlődést nehezítő társadalmi-gazdasági tényezőinek kiemelése.
Milyen a magyarországi nemzeti Az elhúzódó gazdasági átalakulás
kisebbségek földrajzi eloszlása?
következményeinek felismerése
Ukrajna gazdaságának példáján.
A kulturális érték fogalma, a haOroszország társadalmi-gazdasági
zánkban élő nemzetiségek kultu- fejlődésének sajátos vonásai, az
rális értékei
ország világgazdasági szerepének
alakulásában.
Európa, mint a világ egyik centEgy választott térség/ország megrumtérsége. Európa összehasonlí- adott szempontok szerinti bemutatátása más centrumterületekkel. Az sa pl. prezentáció készítésével küEU legfontosabb gazdasági muta- lönböző forrásokból gyűjtött infortói.
mációk alapján.
Mik a hungarikumok? Milyen
idegenforgalmi vonzerővel rendelkezik Magyarország?

Az európai gazdasági integráció
kialakulása és helyzete, jövőbeni
lehetőségei.
Területfejlesztés az EU-ban. Az
EU agrárpolitikája. Az EU iparpolitikája. Környezetgazdálkodás
az EU-ban.
Centrum- és periféria-térségek az
Európai Unión belül. Átmeneti
területek az Európai Unióban.
Gazdasági fejlettségi különbségek az EU-ban. A „kétsebességes” Európa. Az európai föderáció gondolata és lehetőségei.
A gazdasági szektorok egymáshoz viszonyított aránya Magyarországon. A GDP növekedési
üteme a 90-es és a 2000-es években és összehasonlítása más európai országokkal. Transznacionális vállalatok Magyarországon.
Magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező transznacionális vállalatok. Magyarország gazdasági
fejlettsége, helye a világgazdaságban.
Magyarország a schengeni határon belül, uniós lehetőségek hazánk számára.

Magyarország természeti és társadalmi erőforrásainak jellemzése.
A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.
Napjaink jellemző társadalmi és
gazdasági folyamatainak megismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk bemutatása
példák alapján.
Az egyes magyarországi régiók jellemző erőforrásainak megismerése,
földrajzi adottságainak összehasonlító értékelése; a társadalmigazdasági központok megismerése.
A társadalmi-gazdasági fejlődés és
fejlettség területi különbségeinek
bemutatása, az összefüggések feltárása, a lehetséges fejlődési utak,
húzóágazatok prognosztizálása.
A védelem alatt álló természeti,
kulturális értékek, nemzeti parkok,
világörökségi helyszínek értékeinek
rendszerezése, idegenforgalmi szerepük feltárása.
Az idegenforgalom társadalmi
adottságainak (infrastruktúra, szolgáltatások) értékelése, a legfontosabb idegenforgalmi célpontok bemutatása.
A magyarországi etnikai kisebbségek földrajzi térbe történő elhelyezése.
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Az egyes magyarországi régiók
jellemzése. regionális különbségek Magyarországon. Határon
átívelő kapcsolatok hazánk
szomszédaival.

Kulcsfogalmak / fogalmak

Topográfiai ismeretek

A hazánkban élő nemzetiségek kulturális értékeinek tisztelete.
A regionális szerveződések földrajzi
alapjainak feltárása; eurorégiók a
Kárpát-medencében, működésük
értelmezése.
Hazánk Európai Unióban betöltött
szerepének megismerése, nemzetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. A magyarországi gazdasági
fejlődés kritikai szempontú megközelítése, jellemzése.
gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, „kék banán”, perifériaterület, felzárkózás, természeti és
társadalmi erőforrás, gazdasági rendszerváltozás, eladósodás,
működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom,
személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum,
nyitott gazdaság, eurorégió, nemzeti kisebbség, etnikai kisebbség
Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon
túli területek központjai.
Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dubrovnik, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, Lyon, Manchester, Marseille, Milánó,
Murmanszk, Nápoly, Odessza, Rotterdam, Sevilla, Split, Strasbourg, Szentpétervár, Theszaloníki, Torino, Várna, Velence,
Volgográd, Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund,
Drezda, Duisburg, Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Karlovy Vary, Katowice, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, Zürich
Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai. Magyarország régiói. Településpéldák az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási- és kulturális központ, a kitermelés és az energiagazdaság központjai, élelmiszer-, gép- és vegyipari központ, válságterület települése, idegenforgalmi központ, védett természeti és kulturális érték helyszíne, világörökség helyszín

A fejlesztés várt Környezettudatosság, társadalmi érzékenység, aktivitásra való hajlam elmélyüeredményei a 10. lése.
Annak felismerése, hogy a társadalmi élet feltételei különbözőek a Föld egyévfolyam végén
egy területén, ezért annak belátása, hogy a különféle vidékeken élő emberek
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egymásra vannak utalva.
Annak belátása, hogy az eltérő természetföldrajzi környezetben élő emberek
kapcsolata a környezettel más és más, tehát a természeti erőforrásokat is máshogyan hasznosíthatják.
A gazdasági élet legfontosabb ágainak, ágazatainak jellemzése, jelentőségük
változásának belátása, elemzése.
A világ különböző térségeiben megfigyelhető integrációs folyamatok jellemzése, a világgazdaságban betöltött szerepük értelmezése.
A világgazdasági pólusok helyének, szerepének bemutatása és annak ismerete,
hogy milyen helyet foglalnak el a világ társadalmi-gazdasági rendszerében, és
milyen a kapcsolatuk a fejlődő világgal.
Amerika, Ázsia és Európa (benne Magyarország) elhelyezése a világgazdaságban.
Komplex földrajzi szemlélet kialakulása, mely több szempont szerint tudja értelmezni az egyes országok és régiók társadalmát, gazdaságát, természeti viszonyait, problémáit és ezzel kapcsolatos megoldási lehetőségeket.
Egy-egy ország, régió jellemzése és bemutatása különböző térképi információk
felhasználásával, továbbá a gazdasági régiók történelmi és területi átrendeződésének bemutatása.
A Föld nagy kulturális régióinak ismerete, a kultúrák egymásra hatásának jelentőségének felismerése, a kulturális ellentétek gyökereinek felfedezése.
A fogyasztói társadalmak szerepének érzékelése a globális gondok kialakulásában.
Etikai gondolkodás az ökológiai problémák értelmezése és megoldása során.
Információkkal kapcsolatos feldolgozási képesség, feladatmegértő és feladatmegoldó képesség, problémafelismerő és problémamegoldó képesség, az ismeretek alkalmazásának képessége, összehasonlító és rendszerező képesség,
kommunikációs, együttműködési képesség.
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