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3.6 Idegen nyelvek tantárgycsoport 
3.6.1 Bevezető – 9-12. és a nyelvi előkészítő 

évfolyam 
 
Pedagógiai alapelvek, célok és feladatok 
Az élő idegen nyelvek oktatásának célja – összhangban a Nemzeti alaptantervvel (NAT) és a Közös 
Európai Referenciakerettel (KER) – a tanulók kommunikatív nyelvi kompetenciájának megalapozá-
sa, fejlesztése, az, hogy a tanulók használható nyelvtudáshoz jussanak, hatékonyan legyenek képe-
sek kommunikálni szóban és írásban is egy vagy két idegen nyelven. Tudják használni későbbi éle-
tük és munkavégzésük során a középiskolában megszerzett nyelvtudást. Legyenek birtokában olyan 
tanulási stratégiáknak, amelyek segítségével képesek nyelvtudásukat önállóan is fejleszteni. Ismer-
kedjenek meg a tanult nyelvhez tartozó kultúrával, hagyományokkal. 
Szeretnénk megteremteni az esélyegyenlőséget, vagyis biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy ezt a 
nyelvtudást a közoktatás keretében szerezzék meg diákjaink.  
 
Az idegen nyelv tanításának pedagógiai rendszere 
Az idegen nyelvek tanulása számos ponton kapcsolódik a tanulók más tantárgyak keretében meg-
szerzett ismereteihez és képességeihez, valamint az iskolán kívül szerzett tapasztalataikhoz, ismere-
teikhez és élményeikhez. Az élményeken és tevékenységen alapuló nyelvtanítás tudatosan épít 
ezekre az elemekre. Törekszünk a hétköznapi kultúra (filmek, zene, internet alapú kommunikáció) 
bevonására, és a modern kommunikációs eszközök és az iskolában tanult prezentációs technikák 
rendszeres alkalmazására az iskolai és az otthoni nyelvtanulásban. 
Autentikus és korszerű nyelvi tananyagokat használunk, kihasználjuk a máshol kifejlesztett teljes 
pedagógiai rendszereket. Fontosnak tartjuk, hogy a nyelvoktatás sokoldalú, motiváló eszközrend-
szeren és tartalmakon alapuljon. A tankönyveken és a tankönyvekhez tartozó munkafüzeteken kívül 
autentikus hanganyag, didaktikus videoanyagok, valamint a tankönyvi háttértámogatás részét alko-
tó, interneten elérhető interaktív tananyagok és feladatbankok, illetve a – hangzó anyagokat, felada-
tokat és minden egyéb tartalmat integráltan tartalmazó – interaktív tananyagok lehetőséget nyújta-
nak a nyelvi készségek sokoldalú fejlesztésére, a tanulók szükségleteinek megfelelő differenciált 
fejlesztésre, a tehetségfejlesztésre, a hátránykompenzációra, a sajátos nevelési igényű tanulók szá-
mára legmegfelelőbb módszerek kiválasztására, a tanulási motiváció ébren tartására. Tudatában 
vagyunk annak, hogy a nyelvtanulás sikerességét befolyásolják többek között diákjaink attitűdjei, 
motivációja, kognitív típusa, személyiségtényezői, tanulási képességei és készségei is. A tananyag 
és a módszertan sokfélesége lehetőséget nyújt arra, hogy e különbségeket figyelembe vegyük, és 
ezáltal is hozzájáruljunk a tanulási esélyegyenlőség megvalósításához. 
Az idegen nyelvi fejlesztés középpontjában a hétköznapi kommunikáció fejlesztése áll, ez a tan-
anyag szervező elve. Az ideális tankönyvi/tanórai kommunikációs helyzet az életben előforduló 
különféle helyzeteket modellezi, és a tankönyvi anyag a szövegfajtától kezdve a gyakorló feladato-
kig ennek rendelődik alá. A nyelvi anyag szükséges didaktikus építkezése elengedhetetlen eleme a 
korszerű tananyagnak, de a tanuló számára nem szabad láthatóvá válnia – a mesterségesség látszata, 
a csupán nyelvtanulási célt szolgáló életszerűtlen helyzet kioltja a motivációt. 
 
Fejlesztési feladatok: a kulcskompetenciák fejlesztése és a nevelési célok 
 
A tantárgy elsődleges célja az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése. A NAT szerint az idegen 
nyelvi kommunikáció az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények 
és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi for-
mákban. Oktatásunk tevékenységközpontú. Kommunikatív tevékenységek a recepció (az írott vagy 
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hallott szöveg észlelése és értelmezése), a produkció (a közlendő megtervezése és létrehozása, akár 
szóban, akár írásban), az interakció és a közvetítés. A különböző feladatok, helyzetek, szituációk 
általában több készség együttes alkalmazását kívánják meg, így ezeket integráltan tanítjuk.  
 
Az idegen nyelvi kompetencia a kommunikatív kompetencia része, és szociokulturális készségek 
(és más személyes kompetenciák) meglétét feltételezi, vagyis az idegen nyelv tanítása során a tanu-
ló teljes személyiségével „dolgozunk”: a nyelvtanítás tágabb értelemben személyiségfejlesztési fel-
adatokat is jelent. 
A kommunikatív szándék megvalósításához a nyelvtanulóknak természetesen a szűkebben vett 
nyelvi, szociolingvisztikai és pragmatikai kompetenciákat is el kell sajátítaniuk. Így ismerniük kell 
az adott nyelv szókincsét és grammatikáját, és képesnek kell lenniük azt alkalmazni. Ismerniük kell 
a kiejtést és a helyesírást. Képesnek kell lenniük koherens, helyesen megformált közlendők létreho-
zására és megértésére, ismeretekkel kell rendelkezniük a nyelvhasználatot befolyásoló társadalmi és 
udvariassági szabályokról, stíluskülönbségekről.  
 
Az idegen nyelv tanulása akkor sikeres, ha a tanuló képes önálló tanulásra, tudása önálló továbbfej-
lesztésére – vagyis ismeri az önálló tanulás stratégiáit, és az ehhez szükséges eszközök használatát: 
tudja, hogyan kell hagyományos és elektronikus információforrásokat használni, kellő önismerete 
van a számára leghasznosabb tanulási módszerek, tanulási stratégia kialakításához, ugyanakkor ké-
pes csoportos helyzetben az együttműködésre, közös tanulásra. 
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából is nagy szerepe van a nyelvtanulási stratégiáknak, 
hiszen a nyelvtanulás nem záródik le a középiskolai oktatással. Fel kell készítenünk diákjainkat 
arra, hogy a későbbiekben is önállóan ápolják és fejlesszék itt megszerzett nyelvtudásukat, illetve 
további nyelveket sajátítsanak el. 
 
A nyelvtanulás során különböző szövegeket fogadunk be vagy állítunk elő, és bármelyik tevékeny-
ségről is van szó, ez ma már nagyon sokszor digitális környezetben történik. Ezért a digitális kom-
petenciáknak mind az alkalmazása, mind a továbbfejlesztése összekapcsolódik a nyelvtanulással is. 
 
Az emberi kommunikáció legkülönfélébb színterein a különböző elektronikus médiumok robbanás-
szerű térfoglalása figyelhető meg, ezért a média a nyelvtanulás közege és eszköze, a médiatudatos-
ságra nevelés pedig a nyelvtanításnak is járulékos célja és lehetősége. A médiumok bevonása a 
nyelvoktatásba segít fenntartani a tanulási motivációt, élményszerű hozzáférést biztosít a legaktuáli-
sabb interkulturális tartalmakhoz, egyben lehetőséget biztosít a média-tartalmakkal kapcsolatos fe-
lelős, kritikai beállítódás fejlesztésére. 
 
A nyelvtanulás során az elsődleges „tananyag” maga az élő nyelv, a nyelv által közvetített tartalmak 
megválasztásában viszonylag szabad keze van a tanárnak. Ez egyben lehetőséget is ad arra, hogy a 
tartalmak megválasztásakor tudatosan törekedjünk bizonyos célok elérésére, más kontextusban fel-
merült tartalmak újra feldolgozására, általános tantervi célok megvalósítására. Ilyen pl. a személyes 
élet különböző területeire való reflektálás (családi élet, barátság, párválasztás, társas kultúra, egész-
séges életmód, stresszkezelés, pályaválasztás, jövőtervezés), a társadalmi és a globális problémákra 
történő reflektálás (társadalmi egyenlőtlenségek, hátrányos helyzetű kisebbségek, szegénység, a 
fenntarthatóság problémái, a cselekvő részvétel, felelősségvállalás, szolidaritás), az interkulturalitás 
és a demokráciára nevelés. 
 
A nyelvtanítás nagyon fontos eredménye, hogy a tanuló többnyelvű és interkulturális emberré válik. 
Ez hozzájárul az egyén gazdagabb, összetettebb személyiséggé válásához, képessé teszi további 
idegen nyelvek megtanulására, és nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására és elfogadására. Így 
feltétlenül hozzájárul a tanulók személyes és kulturális fejlődéséhez, és szerepe van abban, hogy 
egy demokratikus társadalom felelősségteljes állampolgáraivá váljanak. 
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Összefoglalva:  
A tantárgy tanítása során – a NAT követelményeivel összhangban – kitűzött nevelési célok: 

• Erkölcsi nevelés (felelősségtudat, önálló gondolkodás, önálló, felelős életvitel) 
• Nemzeti öntudat, hazafias nevelés (nemzeti kultúránk értékei, hagyományai, jeles magyar és 

külföldi történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 
munkássága, Európa sokszínű kultúrája és az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő 
eredményei) 

• Állampolgárságra, demokráciára nevelés (cselekvő állampolgári magatartás példái, az embe-
ri méltóság és az emberi jogok tisztelete, erőszakmentesség, méltányosság, a tanulók tevé-
keny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások) 

• Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése (önismeret, érzelmeink hiteles kifejezése, empá-
tia, konfliktuskezelés, barátság, szerelem, szexuális kultúra, párválasztás) 

• A testi és lelki egészségre nevelés (egészséges életmód, helyes táplálkozás, mozgás, a 
stresszkezelés módszereinek alkalmazása, betegségmegelőzés) 

• Felelősségvállalás másokért, önkéntesség (hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek 
iránti szociális érzékenység, segítő magatartás) 

• Fenntarthatóság, környezettudatosság (környezettudatosság, környezetkímélő, értékvédő, a 
fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás) 

• Pályaorientáció (átfogó kép a munka világáról) 
• Gazdasági és pénzügyi nevelés (hasznosítható ismeretek a vállalkozások és a háztartások 

életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról) 
• Médiatudatosságra nevelés (az új és a hagyományos médiumok nyelve, értelmező, kritikai 

beállítódás, demokratikus részvétel, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 
érintkezés megkülönböztetése) 

• A tanulás tanítása (könyvtári és más információforrások használata, egyénre szabott tanulási 
módszerek; együttműködés csoportban) 

 
A tantárgy tanítása során – a NAT követelményeivel összhangban – fejlesztendő kulcskompetenci-
ák: 

• Idegen nyelvi kommunikáció (fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megér-
tése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban (hallott 
és olvasott szöveg értése, szövegalkotás és interakció szóban és írásban), közvetítés az 
anyanyelv és az idegen nyelv között, más kultúrák megértése, kommunikatív nyelvi kompe-
tencia: lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási kompetencia, szocio- és inter-
kulturális készségek, az önálló tanulás stratégiái és az ehhez szükséges eszközök használata, 
a kulturális sokféleség tiszteletben tartása) 

• Anyanyelvi kommunikáció (szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusai, irodalmi és nem 
irodalmi szövegek, a különböző nyelvi stílusok sajátosságai, a nyelv és a kommunikáció vál-
tozásai, társadalmilag felelős nyelvhasználat) 

• Matematikai kompetencia (az érvek láncolatának követése) 
• Természettudományos és technikai kompetencia (a fenntarthatóság = a természettel hosszú 

távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismerete, és az annak formálásáért viselt 
felelősség elfogadása) 

• Digitális kompetencia (az információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előál-
lítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikáci-
ós együttműködés az interneten keresztül, főbb számítógépes alkalmazások– szövegszer-
kesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az internet által kínált 
lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció /e-mail, hálózati eszkö-
zök/ – a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a 
művészetek és a kutatás terén) 
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• Szociális és állampolgári kompetencia (európai sokféleség és kulturális azonosságtudat, a 
személyes előítéletek leküzdése és a törekvés a kompromisszumra, a stressz és a frusztráció 
megfelelő kezelése) 

• Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség (a helyi, a nemzeti, az európai és az 
egyetemes kulturális örökség tudatosítása) 

• Hatékony, önálló tanulás (saját tanulás megszervezése egyénileg és csoportban, hatékony 
időgazdálkodás, új ismeretek szerzése, feldolgozása és beépülése, IKT-eszközök használata, 
saját tanulási stratégia kialakítása, figyelem összpontosítása, tudás megosztása másokkal, sa-
ját munka tárgyilagos értékelése) 

 
 
Az angol nyelv és a második idegen nyelv tanításának szakaszai a Közgazdasági Politechni-
kumban 
 
Óraszámok évfolyamonként, angol nyelv 
 
 NYEK 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Heti óraszám 12 5 4 4 4 
 
Az angol nyelv tanulása a négy (illetve öt) évfolyamos tagozatunkon a nyelvi előkészítő évfolya-
mon kezdődik. Ezt szintfelmérés előzi meg, a tanulókat a szintfelmérőn elért eredmények alapján 
osztjuk be tanulócsoportokba. A tanév során ezt a felmérőt három további szintvizsga követi. A 
nyelvi előkészítő év minimális követelménye, hogy a tanulók induló szintjükhöz képest legalább 
egy nyelvi szinttel feljebb lépjenek az év során. 
A 9-12. évfolyamokon az angol tanulás visszatér a hagyományos kerékvágásba. Tantervi céljainkat 
differenciáltan határoztuk meg. A tanulási nehézséggel küzdők számára a NAT által meghatározott, 
adott képzési szakaszokra vonatkozó kötelező minimumszinteket alkalmazzuk, a KER skálák sze-
rint, melyek egyben az érettségi követelményiben is mérceként szerepelnek. A tanulási nehézségtől 
mentes többség számára a tantervi cél az emelt szintű érettségi szintje. A tanulók a nyelvi szintjük-
nek megfelelő csoportban tanulnak. 
 
Tantervi célok az első idegen nyelvből 
 
 9. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 
Minimumszint (NAT) A2+ B1- B1 
Optimális szint  A2/B1 B1/B2 B2/C1 
 
Óraszámok évfolyamonként, második idegen nyelv (francia, német, olasz) 
 
 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Heti óraszám 4 4 4 
 
A második idegen nyelvet a tanulók a felkínált három nyelvből (francia, német, olasz) saját válasz-
tás alapján tanulják három éven át. Bár a második idegen nyelv nem kötelező érettségi tárgy, cé-
lunk, hogy a 12. év végére diákjaink többsége képes legyen megfelelni a középszintű érettségi kö-
vetelményeinek. 
A második nyelv iránt különösen érdeklődő tanulók számára a 11. és a 12. évfolyamon fakultációs 
órákat szervezünk, ahol modulrendszerben tanulnak együtt a két évfolyam diákjai. A fakultációs 
óraszám: két óra hetente. 
 
Tantervi célok a második idegen nyelvekből 
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 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Minimumszint (NAT) A1 A1+ A2 
Optimális szint A1/A1+ A2/A2+ B1-/B1 
 
 
A Közgazdasági Politechnikum idegen nyelv tanításának sajátosságai 
Az idegen nyelvi kerettantervünk kialakításakor korábbi helyi tantervünkre és tanítási gyakorlatunk-
ra valamint a NAT-ra alapoztunk, de ugyanilyen figyelmet szenteltünk a központi kerettantervnek 
is. A központi kerettanterv és a Közgazdasági Politechnikum saját kerettanterve egyaránt a Közös 
Európai Nyelvi Keretrendszert veszi alapul, így a legtöbb lényegi ponton találkozik a két tanterv.  
A tantervet a központi kerettanterv által is alkalmazott táblázatokba illesztettük. A táblázatokban 
megjelenő Fejlesztési egységek a valóságban nem különíthetők el egymástól és a hatékony nyelvta-
nítás alapfeltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy 
azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fej-
lesztési egységek mellett.  
A táblázatok Fejlesztési célok rovata az adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartal-
mazza, mindig figyelembe véve az Előzetes tudást.  
A fejlesztés tartalma elnevezésű rész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az 
adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen be-
épültek a tartalomba.  
A kerettanterv a fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg A fejlesztés 
várható eredményét, a szakasz végére előírt KER-szinthez kapcsolódva. 
 
Külön táblázat tartalmazza a 9–12. évfolyamra ajánlott témaköröket, ezekben a többi tantárggyal 
való kapcsolódási pontok is megtalálhatók, megfelelve a NAT-nak, mely hangsúlyozza a tantárgy-
közi integráció szerepét, hiszen a nyelvtanulás során a tanulók építenek más tárgyak keretében meg-
szerzett ismereteikre, illetve a különböző témakörök feldolgozása kapcsán olyan ismereteket sze-
reznek, melyeket más tárgyak keretében is hasznosítani tudnak. A témakörökben jelölt kapcsolódási 
pontok nem fednek le olyan szintén valós kapcsolódásokat, amelyek a módszerekben jelennek meg, 
valamint amelyek a tanulási képesség- és a személyiségfejlesztéssel kapcsolatosak. 
 
Eltérések a központi kerettantervtől: 

- Az angol nyelv oktatása magas óraszámban folyik, és a nyelvi előkészítő év elvégzése minden 
tanuló számára kötelező. A magas óraszám és a nyelvi előkészítő év azonban nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy minden tanulótól megköveteljük a KER szerinti B2 nyelvi szint elérését. Sajá-
tos nevelési igényű, különböző tanulási nehézségekkel küzdő diákjaink számára ez nem lenne 
reális cél. Célunk azonban az, hogy ezek a diákok is elsajátítsanak egy, a hétköznapi életben és 
a munkahelyi kommunikációban jól használható nyelvtudást, és képesek legyenek a közép-
szintű érettségi követelményeinek teljesítésére. Iskolánk esélyegyenlőségi programjának része, 
hogy a nehezebben tanuló diákok a számukra megfelelő tanulási ütemben, egy, a külvilág 
számára is akceptálható nyelvi szintre legyenek képesek eljutni. 

- Azon a tanulóink számára, akik tanulási nehézségekkel nem küzdenek, és a nyelvi előkészítő 
évet legalább A2+ szintű nyelvtudással kezdik, reális cél a középiskolai tanulmányaik végére a 
C1-es nyelvi szint elérése. Ezért célunk, hogy ezek a tanulók a kerettantervben meghatározott 
B2-es szintet meghaladó nyelvtudásra tegyenek szert, amely lehetővé teszi számukra az emelt 
szintű érettségi kiemelkedő teljesítését, elősegítve ezzel a továbbtanulásukat, illetve azt, hogy 
a munkaerőpiacon az átlagnál versenyképesebb nyelvtudással rendelkezzenek. 

- Iskolánkban az angol nyelv az első idegen nyelv. Tapasztalataink szerint az angol nyelv isme-
rete a felnőtt életben minden más idegen nyelvnél fontosabb, mivel a munkaerőpiacon a mun-
kaadók a leggyakrabban olyan munkavállalókat keresnek – amennyiben az idegen nyelvisme-
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ret is feltétele a munkavállalásnak -, akik angolul beszélnek. Nyelvoktatási programunk kiala-
kításakor erre a munkaerőpiaci helyzetre voltunk tekintettel. 

- Az angol nyelv oktatásának szerves része iskolánkban az anyanyelvi óra, melynek célja a szó-
beli kommunikáció fejlesztése. A nyelvi előkészítő éven minden diáknak heti két anyanyelvi 
órája van, a felsőbb évfolyamokon pedig törekszünk arra, hogy a lehető legtöbb csoportnak le-
gyen heti egy anyanyelvi órája. Így tanulóinknak módjuk van az autentikus élő nyelv megis-
merésére, megértésének gyakorlására, a hétköznapi beszélt tankönyvből nem megtanulható 
fordulatainak az elsajátítására, és – bár iskolai, tanórai környezetben – valódi, életszerű kom-
munikációra. 

- A nyelvi előkészítő év szerves része a belső vizsgarendszer. A tanév során összesen négyszer 
kerül sor szintvizsgára, ahol standardizált vizsgasorokkal mérjük tanulóink nyelvi előrehaladá-
sát. Ezzel mind a tanulók, mind az iskola objektív információkat nyer a tanulás eredményessé-
géről, a fejlesztendő területekről, és a gyakori, személyre szóló visszajelzés motivációt is ad a 
diákoknak a további nyelvi tanulmányokhoz. 

- A belső vizsgarendszer része a 10. évfolyam második félévében a kisérettségi vizsga. A 
kisérettségin három választott tantárgyból kell vizsgát tenni (a választható tantárgyak köre elő-
re megszabott), és az angol nyelv az egyik választható vizsgatárgy. A kisérettségi vizsga szem-
léletében és feladattípusaiban az érettségihez hasonló vizsga, de a vizsgát több szinten is lehe-
tővé tesszük – így mindenki aktuális nyelvi szintjének megfelelővizsgát választhat. 

- A második idegen nyelv tanítása nem a 9., hanem a 10. évfolyamon kezdődik. Ennek oka az, 
hogy iskolánkban sok tanulónak van valamilyen tanulási nehézsége. A tanulási nehézség ta-
pasztalataink szerint többek között megnyilvánul abban is, hogy ha túl közel van egymáshoz 
az első és a második idegen nyelv szintje, akkor az a tanuló számára megnehezíti a nyelvtanu-
lást mindkét idegen nyelven. Ezért a második idegen nyelv tanulását eltoltuk egy évvel. Az 
időveszteséget a tanulás intenzitásának a növelésével kompenzáljuk: diákjaink heti 4 órában 
három éven át tanulnak második idegen nyelvet. 

- Tantervi célunk az, hogy diákjaink három év alatt a második idegen nyelvből is eljussanak az 
érettségi követelmények teljesítéséig. Tapasztalataink szerint ez megfelelő motiváció esetében 
lehetséges a második idegen nyelvek esetében, ha egyébként tanulási nehézség ezt nem akadá-
lyozza. 

- Belső vizsgarendszerünk kötelező eleme a második idegen nyelv tanulásának. A tantervi köve-
telményekhez igazodva a 10. év végén A1 szinten, a 11. év végén A2 szinten a 12. év végén 
B1 szinten tesznek vizsgát a tanulók. A vizsgákhoz standardizált vizsgasorokat használunk. Ez 
a vizsgarendszer évről évre időben tagolja a nyelvtanulást, célokat állít a tanulók elé, és egy-
ben a külső, állami vizsgarendszerhez igazodó, az érettségi szinthez is viszonyítható visszajel-
zést ad a tanulóinknak arról, hogy mit értek el eddigi tanulmányaik során. 

 
Nyelvi előkészítő év 

 
A nyelvi előkészítő évben különösen nagy hangsúlyt kap a tanulási stratégiák fejlesztése és az 
interkulturalitás. Az intenzív nyelvtanítás keretében különösen felerősödik annak jelentősége, hogy 
a nyelvi kompetenciák mellett az egyéni és szociális kompetenciákat is fejlesszük. Itt kell 
elsajátatíniuk a tanulóknak azokat a nyelvtanulási stratégiákat is, amelyek alkalmassá teszik őket 
nyelvtudásuk önálló fejlesztésére is. Lehetőség szerint a diákok a tanórákon kívül is találkoznak az 
angol nyelvvel (angol nyelvű színdarabok és filmek megtekintése, nyelvi versenyeken való részvétel, 
illetve csereprogram szervezése angolul tudó külföldi diákokkal). 

A tanév megkezdésekor a nyelvi előkészítő évfolyam tanulói szintfelmérőt írnak. Ennek alapján 
alakítjuk ki a csoportokat, hogy mindenki a saját nyelvi szintjének megfelelő csoportban kezdje a 
nyelvi előkészítő évet. A pontos csoportbeosztás meghatározásakor a diákok korábbi teljesítményét 
(az új osztálynál a májusi szintfelmérőt) és egyéb pedagógiai szempontokat is figyelembe veszünk. 
Az év eleji szintfelmérést a tanév során három további szintvizsga követi. A szintvizsga feladattípu-
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sai összhangban állnak az érettségi és az államilag elismert nyelvvizsgák követelményeivel, és mind 
a négy alapkészséget mérik. 

A nyelvi előkészítő év minimális követelménye, hogy a tanulók egy nyelvi szinttel feljebb lép-
jenek az év során, az optimális cél pedig alacsonyabb (A1-B1) szinteken a másfél nyelvi szintnyi 
fejlődés, magasabb szinteken (B1-C1) az egy nyelvi szintnyi fejlődés.  

 
A nyelvi előkészítő év heti tizenkét angolórája a következő módon tagolódik: 

• heti nyolc óra: nyelvoktatás a tankönyv és egyéb kiegészítő tananyagok alapján; kul-
turális ismeretek; a digitális technológia alkalmazása – egy vagy két szaktanár vezetésével, akik 
egyben az adott csoport esetében a nyelvi előkészítő év angol nyelvoktatásának szakmai felelő-
sei; 

• heti két óra: angol nyelvű kommunikáció – anyanyelvi tanárral; 
• heti két óra: modul (irodalom, drámajáték, film, zene) – negyedéves váltásban négy 

különböző tanár vezetésével. 
 

Angol kommunikáció 
 
Az anyanyelvi tanár vezetésével folyó foglalkozások célja, hogy a tanév végére a diákok biztos 

kommunikációs készségekkel rendelkezzenek, a mindennapi témákról szóló beszélgetésekben jól 
alkalmazzák a tanult nyelvtani szabályokat, szókincsük jelentős mértékben bővüljön, váljanak nyi-
tottabb személyiséggé, legyenek befogadóak a különböző kultúrák és életformák irányában. 
 

Angol modulok 
 
A modulrendszerű oktatás céljai sokrétűek. Egyrészt a modulórákon nem tankönyv segítségével 

tanulnak a diákok, hanem nagyrészt autentikus szövegek (film, zene, könnyített olvasmány, jelene-
tek) segítségével dolgoznak, és önálló produktumokat hoznak létre, mindezzel fejlesztve a négy 
alapkészségüket és a szókincsüket. Másrészt a modulórák az intenzív nyelvtanulás monotonitását 
csökkentik, hiszen az alapóráktól eltérő a tananyag forrása, az órák felépítése, és a tanár is. Ezen 
felül a modulos oktatás keretében a diákok kulturális ismeretei is nagymértékben bővülnek, növek-
szik az interkulturális tudatosságuk. 

Fontos célunk, hogy a diákok a mindennapi életben is alkalmazzák a tanórán elsajátított techni-
kákat. A modulos oktatás során a diákok még inkább megtanulhatják, hogyan fejlesszék a nyelvtu-
dásukat tanórai kereteken kívül (pl. filmnézéssel, dalok segítségével, önálló olvasással). 
 
Angol drámajáték modul  

 
A modul célja, hogy a tantermi körülmények között tankönyvből megtanult nyelvi anyagot 

„életszerűen”, játékosan, szituációkban játszhassák el a diákok, különböző technikák és drámajáté-
kok alkalmazásával. Itt rengeteg lehetőség nyílik a fantázia, a kreativitás és az improvizációs kész-
ség megmutatására. Indirekt módon, de igen jól fejleszthetők így a diákok kommunikációs készsé-
gei, beleértve a kiejtést, az intonációt, a spontán reagálási készségeket is. A foglalkozásokon a diá-
kok stílusgyakorlatokat végeznek, jeleneteket adnak elő, ilyenkor a különböző kulturális és társa-
dalmi jelenségek átélésére is módjuk van, ami erősíti a diákok toleranciáját és együttműködési kész-
ségét. A csoportok színpadon mutatják be egymásnak a néhány perc alatt elkészített alkotásaikat. 
Fontos az egymásra figyelés, az egymás segítése mozdulattal, szóval, értő figyelemmel. 

 
Angol film modul 

 
A modul célja elsősorban a diákok receptív készségeinek fejlesztése eredeti, művészi értékeket 

hordozó angol nyelvű filmek, filmrészletek feldolgozásának segítségével. A film jó eszköz arra, 
hogy felkeltse a diákok érdeklődését a célnyelv iránt, szórakoztató formában segítse a tanulást. Al-



Öt  évfo lyamos  képzés  –  Idegen nye lvek  tantárgycsoport  

1556 

kalmas a beszélt nyelv sajátosságainak felismerésére és hétköznapi kifejezések elsajátítására. A 
diákok gyakorolhatják, hogy a szövegben előforduló ismeretlen szavak ellenére is képesek legyenek 
megérteni a fontos információkat. A filmek feldolgozása hozzájárul a diákok látókörének szélesíté-
séhez, kulturális ismereteinek bővítéséhez, értékrendjük formálásához. Lehetőséget nyújt a vélemé-
nyek ütköztetésére, beszédkészségük fejlesztésére. 

 
Angol irodalom modul 

 
A modul alkalmat nyújt a hosszabb, összetettebb, esztétikai értéket hordozó szövegek (versek, 

novellák, regények) megismerésére; az adott ország esetében a mindennapok és a történelmi kor-
szak – egy meghatározó jelentőségű évszázad – tanulmányozására. Fontos szerepet tölthet be az 
olvasással kapcsolatos egyéni motiváció felkeltésében, megerősítésében. Felkészíti a diákokat arra, 
hogy a szövegben előforduló ismeretlen szavak ellenére is képesek legyenek megérteni a fontos 
információkat. A foglalkozások célja a szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése, a szó-
tárhasználattal kapcsolatos technikák biztosabbá tétele, valamint az aktív és passzív szókincs bőví-
tése. 
 
Angol zene modul 

 
A foglalkozásokon a diákok eredeti, művészi értéket hordozó angol nyelvű dalokat dolgoznak 

fel. A zene jó eszköz arra, hogy felkeltse a diákok érdeklődését a célnyelv iránt, szórakoztató for-
mában segítse a tanulást. Hozzájárul a diákok látókörének kiszélesítéséhez, kulturális ismereteinek 
bővítéséhez, értékrendjük formálásához. Alkalmas a beszélt nyelv sajátosságainak felismerésére és 
hétköznapi kifejezések elsajátítására. A modul célja a szövegértési képességek megerősítése mind 
az olvasott, mind pedig a hallott szövegek esetében, továbbá az aktív és passzív szókincs bővítése. 
A dalok feldolgozása lehetőséget ad a vélemények ütköztetésére, a beszédkészség fejlesztésére. A 
diákok gyakorolhatják, hogy a szövegben szereplő ismeretlen szavak ellenére is képesek legyenek 
megérteni a lényeget. 
 
 

9-12. évfolyam 
 

A nyelvi előkészítő évet követően alacsonyabb óraszámban tanulják a diákok az angol nyelvet, de 
továbbra is hetente négyszer van nyelvóra (lehetőség szerint heti egyszer anyanyelvi tanárral). A cél 
azonban nemcsak a szinten tartás, hanem a 10. és a 12. évfolyam végére újabb egy-egy nyelvi 
szintnyi fejlődés. 

Az egyes tanulócsoportok számára a következő módon alakulnak a minimálisan elérendő szin-
tek: 

 
 

Nyelvi év  
induló szint: kezdő 

Nyelvi év  
kimeneti szint 

10. évfolyam 12. évfolyam 

Minimumszint A1+ A2+ B1+ 
Optimális szint A2 B1 B2 

 
Nyelvi év  
induló szint: A1 

Nyelvi év  
kimeneti szint 

10. évfolyam 12. évfolyam 

Minimumszint A2 B1 B2 
Optimális szint A2+ B1+ B2+ 

 
Nyelvi év  Nyelvi év  10. évfolyam 12. évfolyam 
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induló szint: A2 kimeneti szint 
Minimumszint B1 B2- B2+ 
Optimális szint B1+ B2 B2+/C1 

 
Nyelvi év  
induló szint: B1 

Nyelvi év  
kimeneti szint 

10. évfolyam 12. évfolyam 

Minimumszint B2- B2 B2+ 
Optimális szint B2 B2+ C1 

 
Egy tanév során egy alkalommal mérjük az egész évfolyam nyelvtudását, alkalmazkodva a két-

szintű érettségi és az államilag elismert nyelvvizsgák követelményeihez. 
Ezeken az évfolyamokon a házi feladat, ill. az önálló tanulás fokozottan nagy hangsúlyt kap. To-

vábbra is kiemelt célunk az együttműködés fejlesztése, illetve a változatos munkaformák és tan-
anyagtartalmak alkalmazása (pármunka, csoportmunka, kooperatív tanulás, prezentációk, autentikus 
anyagok, IKT eszközök használata). 

A 11-12. évfolyamon a korábbinál nagyobb nyomatékot adunk a vizsgafeladatokra, illetve a 
munka világára való felkészülésnek. 
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3.6.2 Angol nyelv 
3.6.2.1 Szintleírások 
3.6.2.1.1 A1 

 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok a célnyelv hangzásáról, valamint egyéb 
tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, személyes ismeretségek) a cél-
nyelvi ország(ok) szokásainak, hagyományainak, elfogadott társadalmi érintke-
zési formáinak különbözőségeiről. 
Az anyanyelven megismert és alkalmazott szövegértési stratégiák és egyéb 
tapasztalatok.  
Szövegfajták ismerete az anyanyelven. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A túlnyomóan idegen nyelvű óravezetés elfogadása, a megértés bizonytalansá-
gaival járó feszültség kezelése. 
A rövid, egyszerű tanári utasítások, közlések, kérdések megértése. 
Az élőbeszéd és az autentikus hangzó anyag szelektív és globális megértését 
segítő stratégiák tanulása és alkalmazása. 
Az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó, nonverbális esz-
közökkel támogatott közlések, kérdések szelektív és globális megértése. 
Bevezetés a célnyelvi ország(ok) hétköznapi kultúrájába.  

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű autentikus szöveg vagy szövegrészlet tartalmának megértése a szövegben előforduló is-
mert szavakból.  
Lassú, világos, a tanuló hétköznapi életére vonatkozó beszéd esetén ismerős szavak, nagyon alapve-
tő fordulatok és a tanult nyelvi elemek felismerése és megértése. 
Rövid, egyszerű instrukciók (pl. osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 
vonatkozó tanári utasítások, egyszerű játékszabályok) megértése, követése. 
Egyszerű, a mindennapi élethez kapcsolódó (pl. személyes adatokra, hétköznapi cselekvésekre vo-
natkozó) kérdések megértése.  
Az ismerős, mindennapi kifejezések megértése. 
Konkrét, egyszerű szükségletek kielégítésére szolgáló mindennapos kifejezések megértése az ismert 
témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 
Jól artikulált diktált szöveg megértése. 
Alapvető hallott szövegértési stratégiák alkalmazása, például következtetés levonása a szövegfajtá-
ra, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan, rövid hallott szövegben ismeretlen elemek je-
lentésének kikövetkeztetése.  
A más nyelvből vagy az anyanyelvből ismert vagy ahhoz hasonló alakú szavak és alapvető fordula-
tok összekapcsolása, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott szövegeket 
kísérő nonverbális elemek (pl. képek, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megér-
téséhez. 
 
Szövegfajták, felhasznált dokumentumok: 
Közlemények, instrukciók (pl. figyelmeztetések, útbaigazítás, receptismertetés), párbeszédek, üze-
netrögzítő lehallgatása, rövid interjú, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, rövid részletek a médiá-
ból (pl. reklám, hirdetés), egyszerű dalok, versek, szólások, közmondások. 
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A szövegekkel szemben támasztott követelmény: 
Hangzó anyag: életszerűség, anyanyelvi beszélő(k). 
Tanár: az autentikus nyelvhasználatot imitáló, de lassú, tagolt, egyszerű, a tanuló aktuális nyelvi 
szintjét figyelembe vevő nyelvhasználat. 

 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció  

Előzetes tudás 

Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, 
személyes ismeretségek) a célnyelvi ország(ok) szokásainak, hagyománya-
inak, elfogadott társadalmi érintkezési formáinak különbözőségeiről. 
A segítségkérés és segítségnyújtás képessége, önkifejezés hétköznapi 
helyzetekben nonverbális módon. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az intonáció, a kiejtés fejlesztése, a normához közelítő beszédtempóra 
való törekvés.  
Beszédbátorság fejlesztése. 
Alapvető, néhány szavas közlések, fordulatok biztonságos használata 
A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-
kinccsel és nonverbális elemekkel támogatva. 
Bevezetés a célnyelvi ország(ok) hétköznapi kultúrájába. 

A fejlesztés tartalma 
Rövid, egyszerű instrukciók követése (cselekvő reagálás az instrukciókra). 
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.  
Képesség egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, segítő-
kész, és mód van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra. 
Az alapvető szókincs elsajátítása, megértése, használata, amely a személyes adatokra és bizonyos 
konkrét szituációkra vonatkozó különálló szavakból és fordulatokból áll. 
Az ismerős, mindennapi kifejezések megértése és használata. 
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, figye-
lemfelhívás. 
Képesség az alapvető társadalmi érintkezésre a legegyszerűbb mindennapi udvarias formulák hasz-
nálatával:  
– személyes adatokra vonatkozó kérdések feltevése és megválaszolása 
– bemutatkozás és mások bemutatása 
– alapvető üdvözlési és elköszönési kifejezések helyzetnek megfelelő használata  
– érdeklődés mások hogyléte felől 
– reagálás hírekre 
– ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozó kérdések feltevése és megválaszolása 
– kérés, kínálás, köszönet, sajnálkozás, gratuláció kifejezése. 
A konkrét, egyszerű szükségletek kielégítésére szolgáló mindennapos kifejezések megértése, ha egy 
megértő beszélő közvetlenül hozzá beszél világosan, lassan és ismétlésekkel; rövid reagálás. 
A közvetlen szükségletek vagy nagyon ismerős témák területén egyszerű kérdések feltevése, egy-
szerű állítások kezdeményezése, illetve azokra reagálás. 
Számok, mennyiségek, költségek és az idővel kapcsolatos néhány egyszerűbb kifejezés használata. 
Egyszerű, emberekre, helyekre és tárgyakra vonatkozó kifejezések önálló használata. 
Egyszerű, indoklást kifejező mondatok használata. 
Rövid párbeszédek reprodukálása és variálása minta alapján. 
Közösen begyakorolt rövid jelenetek előadása. 
Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta betanult készletének korlátozott mértékű al-
kalmazása. 
Szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal, pl.: „és“ vagy 
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„azután“. 
Anyanyelvi beszélő számára érthető kiejtés és intonáció elsajátítása egyes betanult szavak és fordu-
latok nagyon korlátozott készletére. 
Alapvető stratégiák alkalmazása: nonverbális eszközök alkalmazása a kommunikációban, körülírás, 
segítségkérés a partnertől metakommunikációval, vizuális eszközök használata. 
Részvétel nyelvi játékokban (pl. bar-kóch-ba). 
 
Szövegfajták, felhasznált dokumentumok: 
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, információ hiányán 
illetve különbözőségén alapuló szövegek, szókincsfejlesztő játékok (pl. szólánc), társasjátékok, is-
merkedős játékok a célnyelven, rövid szöveggel ellátott képek. 
 
A minta-szövegekkel szemben támasztott követelmény: 
A mai élő nyelvhasználathoz közelítő sémák, fordulatok, életszerű dialógusok. 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, 
személyes ismeretségek) a célnyelvi ország(ok) szokásainak, hagyo-
mányainak, elfogadott társadalmi érintkezési formáinak különbözősé-
geiről.  
Prezentációs technikák ismerete. 

A tematikai egység nevelé-
si-fejlesztési céljai 

Intonáció, kiejtés fejlesztése, a normához közelítő beszédtempóra 
való törekvés. 
Beszédbátorság fejlesztése. 
Alapvető, néhány szavas, néhány mondatos közlések, fordulatok biz-
tonságos használata. 
Egyszerű, hétköznapi témák (pl. érdeklődési kör, lakás, család) bemu-
tatása. 
Csoportos és egyéni prezentáció gyakorlása a tanulókat érdeklő témá-
ban. 
Bevezetés a célnyelvi ország(ok) hétköznapi kultúrájába. 

A fejlesztés tartalma 
Anyanyelvi beszélő számára érthető kiejtés és intonáció elsajátítása egyes betanult szavak és fordu-
latok nagyon korlátozott készletére.  
Az alapvető szókincs használata, amely a személyes adatokra és bizonyos konkrét szituációkra vo-
natkozó különálló szavakból és fordulatokból áll. 
Szavak illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal, pl.: „és“ vagy 
„azután“. 
Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta betanult készletének korlátozott mértékű al-
kalmazása.  
Nagyon rövid, begyakorolt szöveg (pl. bejelentés, meghívás, bemutatás, egyéb üzenet). 
Alapvető szókincs elsajátítása, amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó különálló szavakból 
és fordulatokból áll. Emberekkel és helyekkel kapcsolatos egyszerű, többnyire különálló fordulatok 
létrehozása. 
Személyes és a hétköznapi élethez kapcsolódó témák leírása egyszerű szavakkal, egyszerű, rövid 
mondatokkal.  
Tárgyak, tulajdonságok, egyszerű hétköznapi cselekvések megnevezése. 
Egyszerű, indoklást kifejező mondatok használata.  
Történet, személyes élmény elmesélése egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 
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Rövid, előre megtervezett kiselőadás egyénileg és csoportosan. 
Részvétel nyelvi játékokban (pl. activity). 
Alapvető stratégiák alkalmazása: nonverbális eszközök alkalmazása a kommunikációban, körülírás, 
vizuális eszközök használata.  
Részvétel nyelvi játékokban (pl. bar-kóch-ba). 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Rövid témakifejtés, rövid történetek, rövid közlések, rövid prezentációk és projektek csoportos be-
mutatása, dalok, versek, képek. 
 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, sze-
mélyes ismeretségek) a célnyelvi ország(ok) szokásainak, hagyományai-
nak, elfogadott társadalmi érintkezési formáinak különbözőségeiről.  
Az anyanyelven megismert és alkalmazott szövegértési stratégiák és egyéb 
tapasztalatok.  
Szövegfajták ismerete az anyanyelven. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert szavak, kifejezések és mondatok megértése rövid autentikus szöve-
gekben. 
A korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének 
megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 
Az egyszerű, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó autentikus közlésekből 
(pl. leírások, üzenetek, útleírások) a legfontosabb gondolatok megértése az 
ismerős szavak, esetleg képek segítségével. 
Szövegértési stratégiák alkalmazása, fejlesztése. 
Bevezetés a célnyelvi ország(ok) hétköznapi kultúrájába. 

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű információs, esetleg képpel vagy grafikonnal kiegészített autentikus szöveg vagy szöveg-
részlet tartalmának megértése a szövegben előforduló ismert szavakból. 
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek (pl. hirdetések, plakátok vagy katalógu-
sok) fő gondolatának megértése és ezekben az ismerős szavak és alapvető, gyakran előforduló min-
dennapi helyzetekre vonatkozó fordulatok felismerése. 
Egyszerű, időnként képpel támogatott információs anyagok megértése, instrukciók (pl. útbaigazí-
tások, útleírások) követése. 
Egyszerű tankönyvi instrukciók megértése. 
Egyszerű, rövid üzenetek (pl. sms, e-mail, képeslap) szövegének megértése. 
Rövid (30-50 szavas), egyszerű, ismerős, mindennapi témáról szóló szövegek megértése egyes for-
dulatokra lebontva, ismerős szavak és alapvető fordulatok felismerésével és szükség szerinti újraol-
vasással. 
Nyomtatványok, űrlapok, sablonok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 
Gyakran használatos rövidítések felismerése, dekódolása. 
Alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például a más nyelvből vagy az anyanyelvből ismert vagy 
ahhoz hasonló alakú szavak és alapvető fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg kü-
lönböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális 
információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 
 
Szövegfajták, felhasznált dokumentumok: 
Hirdetések, reklámok, plakátok, képaláírások, térképek, névjegykártyák, rövid bemutatkozó szöve-
gek, meghívók, apróhirdetések (pl. álláshirdetések, utazási ajánlatok, lakáshirdetések), tudósítások, 
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feliratok, könyv- és filmcímek, versek, dalszövegek, újságfőcímek, szöveges karikatúrák, képregé-
nyek, katalógusok, árlapok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, űrlapok, regisztrációs lapok, útle-
írások, folyamatok leírása, a hétköznapi élethez kapcsolódó leírások, programfüzetek, információs 
anyagok, receptek, éttermi menük/étlapok, rövid életrajzi szövegek, rövid CV-k, képeslapok, sms-
ek, e-mailek, fórum- és blogbejegyzések, közösségi oldalak és az ott lévő kommentek, blogok, szó-
lások, közmondások, párbeszédek a hétköznapi életből, honlapok, keresztrejtvények, képek, család-
fák. 
 
A szövegekkel szemben támasztott követelmény: 
Autentikus, életszerű, a célnyelvi kultúrát megjelenítő és a tanulók életkorához és érdeklődéséhez 
közelálló szövegfajták és ennek megfelelő tartalom. 
 
 

Fejlesztési egység Íráskészség  

Előzetes tudás 

Írással kapcsolatos iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok, ismeretek és 
jártasságok (pl. esszé, fogalmazás, kreatív írás, jegyzetelés).  
Bizonyos írásbeli műfajok és ezek jellemzőinek ismerete (pl. esszé, jegy-
zetelés, prezentáció, elektronikus kommunikáció). 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű mondatok megfogalmazása írásban. 
Egyszerű, személyes információk adása (pl. űrlapok, nyomtatványok), 
megkérdezése és rájuk való válaszadás írásban. 
Egyszerű és rövid szöveg írása alapszinten személyes és a tanulót érdeklő 
hétköznapi témákban. 
A nyelvre jellemző írásmód megismerése, az anyanyelvi normától eltérő 
hangjelölés begyakorlása. 

A fejlesztés tartalma 
A helyesírás gyakorlása, néhány egyszerű rövidítés alkalmazása.  
Szavak és szövegek helyes írásmódú másolása (pl. instrukciók, mindennapi tárgyak neve, üzletek 
neve, rendszeresen használt állandósult fordulatok). 
Hallott szövegek kiegészítése írásban. 
Különböző listák készítése (pl. bevásárlás, órarend, osztálytársak hobbija). 
Egyszerű mondatok írása egyszerű szavakkal és szerkezettel. 
Nyomtatványok kitöltése, adatok megadása írásban. 
Számok, dátumok.  
Személyes adatok, információk kérése és megadása (pl. formanyomtatványon).  
Rövid, személyes tartalmú üzenet, blogbejegyzés, komment megfogalmazása. 
Saját maga és kitalált személyek bemutatása egyszerű fordulatokkal és mondatokkal (pl. hol laknak 
és mit csinálnak). 
Egyszerű levél, e-mail megírása hétköznapi témákban (pl. bemutatkozás, hobbik, meghívás, köszö-
net, tetszés kifejezése, találkozó megbeszélés), annak formai követelményeivel (pl. dátum, elköszö-
nés). 
Rövid és egyszerű üdvözlet és üzenet írása pl. képeslapra. 
Alapszintű, egyszerű célnyelvi szövegek, (pl. párbeszédek, jelenetek) lényegének átírása, új párbe-
széd, jelenet megírása példa alapján, majd önállóan. 
Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta betanult készletének korlátozott mértékű al-
kalmazása.  
Szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal, pl.: „és“ vagy 
„azután“. 
 
Szövegfajták, felhasznált dokumentumok: 
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Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, táblázatok, bemutatkozó szövegek (saját 
maga, család, barátok), rövid leírások (pl. lakóhely, hobbik), egyszerű CV, személyleírások, listák 
(pl. jelenléti ív, bevásárló lista, éttermi menü), hagyományos és elektronikus képeslapok, poszter 
szövegek, képaláírások, rövid képleírások, üzenetek (pl. SMS-ek, levelek, e-mailek), internes profi-
lok, kommentek, blogbejegyzések, egyszerű véleményformálás (pl. film, könyv témában), receptek, 
instrukciók, képregények, versek, dalszövegek, jelenetek, párbeszédek, családfák, interjúkérdések 
összeállítása, szókincsbővítő és az íráskészséget fejlesztő játékok (pl. ország-város, keresztrejtvé-
nyek). 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a cik-
lus végén 

A1 szintű nyelvtudás. 
A célnyelvi óravezetés követése.  
A hétköznapi élettel (pl. család, barátok, szórakozás, iskola) kapcsolatos sza-
vak és alapvető fordulatok megértése és használata. 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal való kommu-
nikálás.  
A beszédszándék kifejezése, kapcsolatteremtés egyszerű nyelvi eszközökkel, 
bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva. 
Információcsere írásban és szóban a tanuló által ismert témákban (pl. szemé-
lyes adatok, család, iskola). 
Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról szóló ön-
álló beszéd és írás röviden, egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkezetek-
kel.  
Csoportos és egyéni prezentációk elkészítése és bemutatása. 
Egyszerű szövegkohéziós szavak használata írásban és szóban. 
Alapvető olvasási és hallott szövegértési stratégiák alkalmazása, például kö-
vetkeztetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vo-
natkozóan, rövid hallott, valamint olvasott szövegben ismeretlen elemek je-
lentésének kikövetkeztetése. 
Nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása, erősítése. 

 
3.6.2.1.2 A2 

 
Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 szintű nyelvtudás az első idegen nyelven.  
A mindennapi helyzetekhez kapcsolódó, nonverbális eszközökkel támoga-
tott közlések, kérdések, társalgások és autentikus hangzó anyagok szelektív 
és globális megértését segítő stratégiák tanulása és alkalmazása. 
A rövid, egyszerű tanári utasítások, közlések, kérdések megértése. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, sze-
mélyes ismeretségek révén) a célnyelvi ország(ok) szokásairól, elfogadott 
társadalmi érintkezési formáiról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb egyszerű fordulatok megértése, ha közvet-
len, személyes dolgokról vagy a hétköznapi életről van szó. 
A rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének 
megértése hétköznapi témakörökben. 
Téma, fő gondolat azonosítása. 
Néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 
Ismerkedés a célnyelvi ország hétköznapi kultúrájával. 

A fejlesztés tartalma 
Az osztálytermi szituációra, közös tanulásra vonatkozó tanári útmutatások és magyarázatok megér-
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tése. 
A legfontosabb témákkal kapcsolatos, leggyakrabban előforduló szavak, fordulatok és kifejezések 
megértése a tanulók számára fontos dolgokkal kapcsolatban. 
Szituációk, helyzetek alapvető megértése.  
Alapvető kommunikációs szükségletre vonatkozó fordulatok és kifejezések megértése. 
Egyszerű ügyekkel, helyzetekkel kapcsolatos közlések boltban, étteremben, pályaudvaron, az utcán 
és bankban – ha az autentikus anyanyelvi beszélő tagoltan, érthetően beszél, és a mindennapi nyel-
vet használja. 
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése. 
Ismerős témákról folyó világos, különböző beszélők által lassú tempóban elmondott, köznyelvi be-
széd megértése, esetleg ismétlés vagy átfogalmazás kérése után. Egy beszélgetés témaváltásainak 
követése. 
A tanulóhoz világosan és jól artikuláltan intézett beszéd globális megértése. 
Lényeges információ kiszűrése, megértése kiszámítható, mindennapi témákról szóló rövid, autenti-
kus hangfelvételekből. 
A tényközlő rádiós és televíziós hírműsorok témaváltásainak követése, a fő tartalmak megállapítása 
pl. eseményekről, balesetekről, mindennapi témákról szóló tudósítások esetén, amelyekben a vizuá-
lis megjelenítés időnként alátámasztja a kommentárt. 
A megértést segítő stratégiák alkalmazása: pl. képek, vizuális információk használata, ismétlés, 
átfogalmazás kérés. 
Mindennapi témájú, konkrét, rövid szövegekben az ismeretlen szavak valószínű jelentésének kikö-
vetkeztetése a szövegösszefüggésből vagy a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhaszná-
lásával. 
Ismerkedés a nyelvi standardtól eltérő beszédmódokkal (dialektusok, nem anyanyelvi beszélők) 
egyszerű, mindennapi témákban, rövid szövegekben. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Egyszerű párbeszédek és telefonbeszélgetések mindennapi témákról és helyszíneken, üzenetek, 
instrukciók, megbeszélések, beszámolók mindennapi témákban, interjúk, reklámok, kisfilmek, cél-
nyelvi felirattal ellátott autentikus játékfilmek, filmrészletek, rövid történetek, rövid részletek a mé-
diából, versek, dalok. 
 
A szöveggel szemben támasztott követelmények: 
Autentikus, anyanyelvi beszélő által közvetített hangzó anyag vagy média-tartalom. 
Az autentikus nyelvhasználathoz közelítő, a (megértést támogató) minimálisan szükséges egyszerű-
sítéseket tartalmazó tanári beszéd. 
A beszéd a célnyelvi normának megfelelő kiejtést használ és sebessége alkalmazkodik a tanuló 
nyelvi szintjéhez - lassú, világos, jól artikulált, jól érthető; szókincse figyelembe veszi a tanuló ak-
tuális nyelvi szintjét. 
A gimnazista korosztály érdeklődési köréhez közelítő tartalom. 
Életszerű és hiteles szituációk és beszédmód. 
 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció  

Előzetes tudás 

A1 szintű nyelvtudás az első idegen nyelvből.  
Egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel begyakorolt beszédfor-
dulatokkal folytatott kommunikáció.  
Mindennapi témákban rövid közlések, tanult fordulatok biztonságos hasz-
nálata, kérdések és válaszok adása. 
Intonáció, kiejtés fejlesztése, a normához közelítő beszédtempóra való 
törekvés.  
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Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, 
személyes ismeretségek révén) a célnyelvi ország(ok) szokásairól, elfoga-
dott társadalmi érintkezési formáiról. 
Nyelvtanulási stratégiák (pl. metakommunikációs eszközök használata, 
segítségkérés, visszakérdezés). 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Beszédbátorság fejlesztése. 
Célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra, folyamatos beszédre 
való törekvés. 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal való kom-
munikáció, gondolat- és információcsere hétköznapi témákban.  
Alapvető kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó állandósult fordulatok 
elsajátítása. 
Egyre több kommunikációt segítő stratégia tudatos alkalmazása. 
Ismerkedés a célnyelvi ország hétköznapi kultúrájával.  

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű és közvetlen információcsere begyakorolt feladatokban, rutinszerű helyzetekben, ismerős 
témákkal (pl. szabadidő, iskola) és tevékenységekkel kapcsolatban, valamint az osztálytermi szituá-
cióban.  
Részvétel rövid társalgásokban az érdeklődési körbe tartozó begyakorolt témákban. 
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése világos és lassú beszéd 
esetén (pl. személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet). 
Társadalmi kapcsolatok létesítése: üdvözlés és elköszönés; bemutatkozás/bemutatás; köszönetnyil-
vánítás, és ezek udvarias formáinak használata. 
Figyelemfelhívás, kérdés és beszámoló hogylétről, érzések egyszerű kifejezése, tanácsok kérése és 
adása, köszönetnyilvánítás, kedvelt és nem kedvelt dolgokról való véleménynyilvánítás. 
Kérés, adás, egyetértés, egyet nem értés, tetszés, nemtetszés kifejezése. 
Kommunikációs szándékok kifejezése: meghívás, ajánlat, javaslattétel és arra reagálás, bocsánatké-
rés és arra reagálás. 
Egyszerű kommunikációs eszközök használata rövid társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 
befejezéséhez. 
Interjú során reagálás egyszerű állításokra. 
Esti vagy a hétvégi program megvitatása, a találkozó egyeztetése. 
Mennyiséggel, darabszámmal, eladási árral stb. kapcsolatos információ kérése, adása. 
Étel rendelése. 
Utazással kapcsolatos egyszerű információcsere, útbaigazítás, jegyváltás. 
A szócsoportok és mondatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal: pl. „és“, „de“, „mert“. 
Az anyanyelvi beszélő számára érthető kiejtés és intonáció. 
Sikeres kommunikációt segítő stratégiák alkalmazása: ismétlés és magyarázat kérése, rákérdezés a 
meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, kifejező nonverbális gesztusok és vizuális eszkö-
zök alkalmazása. 
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához 
elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet viszonylag helyes használata. 
Részvétel nyelvi játékokban, társasjátékokban. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Tranzakciós és informális párbeszédek, előre betanult jelenetek, szerepjátékok, információ hiányán 
illetve különbözőségén alapuló szövegek, információcsere, interjúk, véleménycsere, szókincsfej-
lesztő játékok (pl. activity), társasjátékok (pl. scrabble). 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás 

A1 szintű nyelvtudás az első idegen nyelven. 
Alapvető, néhány szavas, néhány mondatos közlések, fordulatok biz-
tonságos használata ismerős témákban. 
Intonáció, kiejtés fejlesztése, a normához közelítő beszédtempóra 
való törekvés. 
Prezentációs technikák, IKT-eszközök használata. 
Egyszerű, hétköznapi témák (pl. érdeklődési kör, lakás, család) bemu-
tatása. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, 
személyes ismeretségek révén) a célnyelvi ország(ok) szokásairól, 
elfogadott társadalmi érintkezési formáiról. 

A tematikai egység nevelé-
si-fejlesztési céljai 

Néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 
Család, más személyek, életkörülmények, iskola, szabadidő, egyéb 
mindennapi témák rövid, összefüggő bemutatása. 
Történetmesélés, leírás a főbb pontok egyszerű felsorolásával. 
A célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 
gyakorlása. 
Egyéni és csoportos prezentációk tartása. 
Beszédbátorság fejlesztése. 

A fejlesztés tartalma 
Helyes kiejtés és intonáció gyakorlása autentikus hanganyag segítségével. 
Rövid szövegek felolvasása helyes kiejtéssel, érthető (a célnyelvi normához közelítő) intonációval. 
Ismerős, személyes témák pár mondatos bemutatása egyszerű fordulatokkal, pl. leírás emberekről, 
helyekről, személyes környezetről, tárgyakról, a napirendről, iskolai programokról, szabadidő eltöl-
téséről stb. 
Rövid, begyakorolt, egyszerű előadás ismerős témában. 
Rövid, alapvető leírás eseményekről és tevékenységekről, egyszerű történetmesélés. 
Tetszés, nem-tetszés kifejezése ismerős témákkal kapcsolatban. 
Tervek, találkozók, szokások, tevékenységek, múltbeli tevékenységek és személyes tapasztalatok 
bemutatása. 
Tárgyakkal kapcsolatos rövid állítások és összehasonlítások az egyszerű leíró nyelv használatával. 
Szócsoportokat összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal: pl. „és“, „de“, „mert“. 
Rövid jelenetben a saját szerep előadása. 
Egyéni és csoportos prezentációk a személyes érdeklődési körbe tartozó témákról (pl. zene, sport, 
film). 
Az előadással/prezentációval kapcsolatos néhány egyszerű kérdés megválaszolása. 
A prezentáció rövid értékelése egyszerű állításokkal. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Rövid történetek, rövidhírek, rövid témakifejtés, rövid élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, 
képleírás és egyéb leírások, filmek vagy könyvek néhány mondatos bemutatása, dalok, versek, 
mondókák, rövid prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 
 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 
A1 szintű nyelvtudás az első idegen nyelven.  
A korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lénye-
gének megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 
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Az egyszerű, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó autentikus közlé-
sekből (pl. leírások, üzenetek, útleírások) a legfontosabb gondolatok 
megértése az ismerős szavak, esetleg képek segítségével. 
Ismert szavak, kifejezések és mondatok megértése rövid autentikus 
szövegekben. 
Az egyszerűbb szövegfajták jellemzőinek ismerete. 
Szövegértési stratégiák alkalmazása, fejlesztése. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, 
személyes ismeretségek révén) a célnyelvi ország(ok) szokásairól, 
elfogadott társadalmi érintkezési formáiról. 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű, 
ismerős témákról írt autentikus szövegekben. 
Egyszerű instrukciók, magánlevelek, e-mailek és rövid történetek lé-
nyegének megértése. 
Rövid, autentikus információs szövegek (pl. étlapok, hirdetések, pros-
pektusok, menetrendek) megértése. 
Olyan mondatok és gyakrabban használt kifejezések megértése, ame-
lyek a közvetlen személyes szférához tartoznak (pl. nagyon alapvető 
személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, 
mindennapok). 
Ismerkedés a célnyelvi ország hétköznapi kultúrájával. 

A fejlesztés tartalma 
Rövid, egyszerű, gyakran előforduló, nemzetközileg használt szókincset, egyszerű nyelvtani szer-
kezeteket tartalmazó mindennapi szövegek megértése. 
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos hétköznapi szövegek-
ben (pl. internetes oldalak, feliratok, közlemények, brosúrák, tényközlő újságcikkek). 
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 
A mindennapi életben előforduló egyszerű előírások (pl. használati utasítások, instrukciók, útjelző 
táblák), feliratok megértése (pl. étteremben, vasútállomáson, repülőtéren és a városban). 
Konkrét információ megtalálása egy listán, adatbázisban.  
Rövid magánlevelek, e-mailek, egyszerű hivatalos levelek megértése. 
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, a 
vizuális kiegészítések felhasználása, az ismeretlen szavak valószínű jelentésének kikövetkeztetése a 
szövegösszefüggésből, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 
Szövegtípusok megkülönböztetése. 
Rövidítések felismerése, értelmezése. 
 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Apróhirdetések, plakátok, reklámok, nyomtatványok, határidőnaplók, prospektusok, programaján-
lók, üzenetek, sms-ek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, listák, katalógusok, árlapok, me-
netrendek, előírások, használati útmutatók, figyelmeztető feliratok, újságcikkek, tudósítások, ha-
gyományos és elektronikus magánlevelek, egyszerű hivatalos levelek, e-mailek, honlapok, interne-
tes fórumok, közösségi oldalak kommentjei, blogbejegyzések, képregények, ismeretterjesztő szöve-
gek, személyleírások, vitaindító szövegek, érvelő szövegek, rövid irodalmi szövegek, párbeszédek, 
jelenetek, történetek, versek, dalszövegek, feliratos filmek, filmösszefoglalók, film- és könyvaján-
lók, fülszövegek, interjúk, keresztrejtvények. 
 
A szövegekkel kapcsolatos követelmények: 
Autentikus, életszerű, a célnyelvi kultúrát megjelenítő és a tanulók érdeklődéséhez közel álló szö-
vegfajták és tartalom. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1 szintű nyelvtudás az első idegen nyelven.  
Egyszerű mondatok megfogalmazása írásban. 
Egyszerű, személyes információk adása (pl. űrlapok, nyomtatványok), meg-
kérdezése és rájuk való válaszadás írásban. 
Egyszerű és rövid szöveg írása alapszinten személyes és a tanulót érdeklő 
hétköznapi témákban. 
A nyelvre jellemző írásmód megismerése, az anyanyelvi normától eltérő 
hangjelölés begyakorlása. 
Írással kapcsolatos iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok, ismeretek és jár-
tasságok. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, szemé-
lyes ismeretségek révén) a célnyelvi ország(ok) szokásairól, elfogadott társa-
dalmi érintkezési formáiról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok írásban történő kifejezése egysze-
rű mondatszerkezetek, betanult fordulatok, néhány szavas kifejezések és 
formulák segítségével, a leggyakrabban előforduló kötőszavak használatával. 
Minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása 
a tanulót érdeklő, ismert témákról. 
Rövid, egyszerű jegyzet, üzenet, levél írása. 
Önálló íráskészség fejlesztése. 
Prezentációk készítése. 
A helyesírási szabályok figyelembevétele az ismert nyelvtani szabályoknak 
és szövegtípusoknak megfelelően. 

A fejlesztés tartalma 
Szavak, szövegek hallás utáni kiegészítése vagy diktálás utáni leírása. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló személyével és közvetlen környezetével 
kapcsolatos témában.  
Bővített mondatok fogalmazása, szócsoportok, egyszerű fordulatok és mondatok írása, amelyeket 
egyszerű kötőszavak, pl. „és“, „vagy“, „mert“ kapcsolnak össze. 
Különböző szövegtípusok létrehozása: 
– leírás (pl. esemény, tevékenység, szokás) 
– bemutatás, életrajzok 
– élménybeszámoló, történetek, film-, könyvajánló 
– jövőbeli tervek 
– párbeszédek 
– levelek (pl. egyszerű hivatalos levél, magánlevél, e-mail) annak formai követelményeivel (pl. dá-
tum, elköszönés) 
– üzenetek (pl. sms) 
– véleménynyilvánítás, tetszés és nem-tetszés kifejezése és magyarázata 
– programajánlat 
– plakát, ppt, prezi 
– feljegyzés. 
Formanyomtatvány kitöltése magáról és más személyről. 
Törekvés a helyesírási szabályok figyelembevételére. 
Kreatív írás (pl.: magyar dalok célnyelvi fordítása, jelenetek átírása). 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 
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poszter szövegek, képaláírások, leírások, párbeszédek,  jegyzet- és vázlatkészítés, lényegkiemelés, 
néhány mondatos összefoglaló, rövid érvelő szövegek, véleménynyilvánítás, üzenetek, SMS-
ek/MMS-ek, egyszerű hivatalos levelek, magánlevelek, e-mailek vagy internetes profilok, internetes 
bejegyzések, instrukciók, programtervezet készítése, érzelemnyilvánítás, élménybeszámolók, törté-
netek, kívánságok, jóslatok, film- és könyvajánlók, versek, dalok. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a cik-

lus végén 

A2 szintű nyelvtudás.  
Beszédbátorság fejlesztése. 
Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra, folyamatos 
beszédre, a helyesírási szabályok betartására. 
A lényegi mondandó kiszűrése egyszerű olvasott és hallott szövegekből. 
Aktív részvétel rövid beszélgetésekben, gondolat- és információcsere ismerős 
témákról. 
A hétköznapi élettel kapcsolatos, a tanuló érdeklődési körébe tartozó egyszerű 
szövegek megértése és megalkotása. 
Egyéni és csoportos prezentációk készítése és megtartása. 
Egyszerű szövegkohéziós elemek használata írásban és szóban. 
Néhány, a megértést és az alkotást segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 
alkalmazása. 
Ismerkedés a célnyelvi ország hétköznapi kultúrájával. 

 
3.6.2.1.3 B1 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az ismert szavak, a leggyakoribb egyszerű fordulatok megértése, ha köz-
vetlen, személyes dolgokról vagy a hétköznapi életről van szó. 
A rövid, világos és egyszerű megnyilatkozások és szóbeli közlések lénye-
gének megértése hétköznapi témakörökben. 
Téma, fő gondolat azonosítása. 
Néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok a célnyelvi kultúráról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerős témára vagy tényszerű információra vonatkozó élő beszéd és au-
tentikus hangzó anyag megértése. 
Mindennapi társalgások és eszmecserék követése, megértése autentikus 
hangzóanyagban és élő beszédben. 
A média programjainak és egyes filmek megértése, követése, amelyek az 
érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak. 
Nyelvtanulási stratégiák alkalmazása a globális, szelektív és részletes szö-
vegértés fejlesztésére, a megértés bizonytalanságainak kezelésére. 
A célnyelvi kultúra ismeretének elmélyítése. 
Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek globális és 
szelektív megértése. 

A fejlesztés tartalma 
A köznyelvi beszéd főbb mondanivalóinak megértése, ha az a tanuló számára leginkább ismerős 
témákról folyik (pl. iskola, szabadidő, hétköznapi élet). 
A tanuló körül zajló hosszabb ismerős témájú beszélgetés főbb pontjainak követése, amennyiben a 
beszéd tiszta, standard dialektusban folyik. 
Rövid elbeszélés, előadás főbb mondanivalóinak megértése ismerős témákban. 
Ismerős vagy a tanuló érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szóló rádióműsorok és egyszerűbb 
hangfelvételek lényegének és legfontosabb információinak megértése. 
Benyomások, érzések és vélemények közlésének, véleménykülönbségek megértése. 
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A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felis-
merése. 
A tényszerű információ lényegének és számos részletének megértése gyakori, mindennapi vagy 
érdeklődési körrel kapcsolatos témákban a fő mondanivaló és egyes részletek azonosítása párbeszé-
dekben, interjúkban, telefonbeszélgetésekben, üzenetekben, rövid előadásokban és hírműsorokban, 
amennyiben a beszéd tiszta, ismerős akcentussal folyik. 
Összetett utasítások (pl. használati utasítások, útbaigazítások) megértése és követése. 
Olyan filmek követése, amelyben a vizuális megjelenítésen és a cselekvésen nyugszik a történet 
nagy része, és amelyben a beszéd világos és egyszerű nyelvezetű. 
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például ismeretlen szavak jelentésének kikövetkezteté-
se a szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a szöveg 
megértéséhez, vizuális elemek felhasználása, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése és annak 
megértése a szövegértés támogatására. 
A standard autentikus beszédmódtól eltérő beszéd (pl. dialektusok, nem-anyanyelvi beszélők) mon-
danivalójának a megértése ismert, mindennapi témákban, rövid szövegekben. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Párbeszédek a mindennapi életben, interjúk, instrukciók, előadások, beszámolók, tudósítások, köz-
lemények, üzenetek, telefonon rögzített szövegek, viták, véleménynyilvánítás, rádió- és tévéműso-
rok, filmelőzetesek, filmek és filmrészletek, dalok, versek, használati utasítások, receptek, viccek, 
mesék. 
 
A szövegekkel kapcsolatos követelmények: 
Autentikus, anyanyelvi beszélő által közvetített hangzó anyag vagy médiatartalom. 
Az autentikus nyelvhasználathoz közelítő, a (megértést támogató) minimálisan szükséges egyszerű-
sítéseket tartalmazó tanári beszéd. 
A beszéd általában a célnyelvi normának megfelelő kiejtést használ, és sebessége alkalmazkodik a 
tanuló nyelvi szintjéhez; szókincse figyelembe veszi a tanuló aktuális nyelvi szintjét, illetve azt csak 
a megértést még nem zavaró mértékben haladja meg. 
A gimnazista korosztály érdeklődési köréhez közelítő tartalom. 
Életszerű és hiteles szituációk és beszédmód. 
 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció  

Előzetes tudás 

Célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra, folyamatos beszédre 
való törekvés. 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal való kom-
munikáció, gondolat- és információcsere hétköznapi témákban.  
Alapvető kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó állandósult fordulatok 
elsajátítása. 
Egyre több kommunikációt segítő stratégia tudatos alkalmazása. 
Ismerkedés a célnyelvi ország hétköznapi kultúrájával. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű párbeszédek kezdeményezése, fenntartása és befejezése. 
A kommunikatív szándékok viszonylag széles körének adekvát kifejezése 
hétköznapi témakörökben 
Gondolat- és információcsere, véleménynyilvánítás, érvelés és érzelemki-
fejezés képessége a célnyelven általános témákban. 
Kommunikációt segítő kompenzációs stratégiák tudatos alkalmazása. 
Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-
tempóra. 
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Képesség viszonylag zökkenőmentes kommunikációra az érettségi részle-
tes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyze-
tekben vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 
Kommunikáció mindennapi helyzetekben (pl. utazással kapcsolatos ügyintézés, információszerzés, 
szállás intézése, vásárlás, útbaigazítás, ételrendelés stb.), problémamegoldás, váratlan helyzetek 
kezelése. 
Részvétel ismerős témákról folyó beszélgetésben (pl. iskola, hobbik, aktuális események). 
Egyszerű társalgás kezdeményezése, fenntartása és befejezése, mások bevonása ismerős vagy érde-
kes témákban. 
Saját nézetek és vélemények kifejtése érdeklődési körhöz tartozó témákban, rákérdezés mások vé-
leményére. 
Érzelmek (pl. boldogság, tetszés stb.) kifejezése, és mások érzelmeire való reagálás. 
Tervek és cselekedetek rövid indoklása, magyarázata. 
Gyakorlati kérdések megvitatása (pl. barátok meghívása, programok szervezése). 
Problémák és teendők megvitatása, magyarázata, a különböző alternatívák összehasonlítása és el-
lentétbe állítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 
Interjú készítése előre elkészített kérdőív és előzetes felkészülés alapján. 
Gondolatok kifejezése elvontabb, kulturális témákban, például filmek, könyvek, zene, színdarab, 
cirkusz stb. területén. 
Elbeszélés, tudósítás, eszmecsere, interjú tartalmának rövid összefoglalása, véleménynyilvánítás, 
néhány részlet felidézése. 
Történetek követése, lényeg kiemelése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  
Helytállás hivatalos, váratlan, új, a nyelvi szinthez képest nehéz helyzetekben. 
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához 
elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet elsajátítása, helyes használata. 
Gyakori kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok összekapcsolására. 
Időkezelés (időkifejezések, igeidők). 
Dolgok körülírása, jellemzőinek meghatározása, ha a dolog nevére nem emlékszik, visszajelzés 
kérése. 
Megértést támogató metakommunikatív jelzések használata. 
Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasz-
nálat ismerős kontextusokban. 
Érthető folyamatos beszéd. 
Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 
Részvétel beszédkészséget és szókincset fejlesztő játékokban (pl. activity, tabu, beugró stb.) 
Rákérdezés, megerősítés kérése egy-egy használt alak helyességével kapcsolatban. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák használata. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Interjúk, szerepjátékok, jelenetek, rövid személyes vagy telefonos társalgás, véleménycsere, infor-
mációcsere, tranzakciós, informális és formális párbeszédek, utasítások, viták, beszédkészséget és 
szókincset fejlesztő játékok. 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 
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Előzetes tudás 

Néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 
Mindennapi témák rövid, összefüggő bemutatása. Történetmesélés, 
leírás. 
Prezentációs technikák, IKT-eszközök használata egyéni és csoportos 
kiselőadásokhoz. 
A célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 
gyakorlása. 
Iskolai és iskolán kívüli élmények, ismeretek a célnyelvi kultúráról. 

A tematikai egység nevelé-
si-fejlesztési céljai 

Események, élmények, érzések, vélemények bemutatása, valódi vagy 
fikciós történetek elmesélése egyszerű, összefüggő fordulatokkal. 
Begyakorolt szerkezetek helyes használata ismerős kontextusban. 
Egyéni és csoportos prezentációk gyakorlása. 
Szövegkohéziós elemek alkalmazása. 
Érthető folyamatos beszéd, törekvés a célnyelvi normához közelítő 
kiejtésre. 
Képesség önálló megnyilatkozásra, témakifejtésre az érettségi vizsga 
részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommuniká-
ciós helyzetekben vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 
Több rövidebb, különálló, egyszerű elem összekapcsolása összefüggő lineáris 
szempontsorozattá. 
Előre elkészített, a lényegre koncentráló, jól követhető előadás tartása ismerős vagy érdeklődési 
körhöz tartozó témáról. Az előadást követő kérdések megválaszolása. 
Egy történet (valóságos vagy fiktív: egy könyv vagy film cselekménye) elmesélése, véleményalko-
tás. 
Vázlat alapján való folyamatos beszéd (pl. élménybeszámoló). 
Részletes élménybeszámoló, érzések és reakciók bemutatása egyszerű, összefüggő fordulatokkal. 
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid indoklása és magyarázata. 
Álmok, remények és ambíciók bemutatása. 
Gyakori kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok összekapcsolására. 
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé be-
gyakorolt helyzetekben, önellenőrzés és önkorrekció. 
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása: rákérdezés, megerősítés kérése egy-egy hasz-
nált alak helyességével kapcsolatban, körülírás, visszajelzés kérése. 
Önellenőrzés, önkorrekció a kommunikáció közben. 
Időkezelés (időkifejezések, igeidők). 
Érthető folyamatos beszéd, amelyet olykor rövid szünetek szakítanak meg a mondanivaló nyelvtani 
vagy szókincsbeli megtervezése céljából. 
A tanult nyelvi eszközök spontán használata váratlan helyzetekben. 
Megértést támogató metakommunikatív jelzések használata. 
Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 
Részvétel nyelvi játékokban. 
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Rövid történetek, élménybeszámolók, kép- és egyéb leírások, rövid témakifejtés, témakifejtés vi-
zuális segédanyag – pl. képek, táblázatok, diagramok – alapján, versek, rövid prezentációk és pro-
jektek csoportos és egyéni bemutatása, véleménykifejtés. 
 
 
Fejlesztési Olvasott szöveg értése 
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egység 

Előzetes 
tudás 

Többféle szövegtípus olvasása és megértése. 
Olyan mondatok és gyakrabban használt kifejezések megértése, amelyek a közvetlen 
személyes szférához tartoznak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsola-
tos információ, vásárlás, helyismeret, mindennapok). 
Egyszerű instrukciók, magánlevelek, e-mailek és rövid történetek lényegének megér-
tése. 
Rövid, autentikus információs szövegek (pl. étlapok, hirdetések, prospektusok, me-
netrendek) megértése. 
Az adott helyzetben szükséges konkrét információk megtalálása egyszerű, ismerős 
témákról szóló autentikus szövegekben. 
Nyelvtanulási (a szövegértést támogató) stratégiák ismerete. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok a célnyelvi kultúráról. 

A tematikai 
egység ne-

velési-
fejlesztési 

céljai 

A hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek 
megértése. 
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszűrése. 
Személyes levelek és egyszerű hivatalos levelek megértése. 
A célnyelvi kultúra ismeretének elmélyítése. 
Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és részinformá-
cióinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 
Autentikus, világos tartalmú és szerkezetű, lényegre koncentráló, tényszerű, standard nyelvű szöve-
gek megértése elsősorban a hétköznapi élethez kapcsolódó témakörökben.  
Lényeges információ megkeresése és megértése mindennapi anyagokban, pl. magán- és hivatalos 
levelekben, brosúrákban és rövid hivatalos dokumentumokban. 
Egyszerűbb nyelvezetű irodalmi művek, véleményközlő, vitaindító szövegek (pl. újságcikkek, 
blogbejegyzések) lényegi mondanivalójának kiszűrése. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése érvelő szöve-
gekben. 
Instrukciók (pl. használati utasítás) megértése. 
Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése 
Ismerős, az érdeklődési körhöz tartozó téma esetén az időnként előforduló ismeretlen szavak jelen-
tésének a kitalálása a szövegösszefüggésből, a mondat jelentésének a kikövetkeztetése. 
Rövidítések felismerése, értelmezése. 
Szövegkohéziós elemek logikailag, nyelvtanilag helyes értelmezése. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Utasítások, tájékoztató szövegek, megrendelőlapok, beszámolók, játékszabályok, kérdőívek, kvízek, 
személyes és hivatalos levelek, üzenetek, jegyzetek, vázlatok, újságcikkek, internetes honlapok, 
fórumok, blogok, ismeretterjesztő szövegek, tudósítások, útikalauzok, életrajzok, CV, motivációs 
levelek, képregények, történetek, élménybeszámolók, párbeszédek, egyszerű irodalmi szövegek, 
versek, mesék, dalszövegek, szótárcikkek, keresztrejtvények, társasjátékok. 
 
Szöveggel kapcsolatos követelmények: 
Autentikus, életszerű, a célnyelvi kultúrát megjelenítő és a tanulók érdeklődéséhez közelálló szö-
vegfajták és tartalom. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok írásban történő kifejezése egyszerű 
mondatszerkezetek, betanult fordulatok, néhány szavas kifejezések és formu-
lák segítségével, a leggyakrabban előforduló kötőszavak használatával. 
Minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása a 
diákot érdeklő, ismert témákról. 
Rövid, egyszerű jegyzet, üzenet, levél írása. 
Önálló íráskészség fejlesztése. 
Prezentációk készítése. 
A helyesírási szabályok figyelembevétele az ismert nyelvtani szabályoknak és 
szövegtípusoknak megfelelően. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témák-
ról. 
Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 
véleményről.  
Különböző szövegfajták írása a formai követelményeknek eleget téve. 
Önálló íráskészség fejlesztése. 
Prezentációk készítése. 
Képesség önálló szövegalkotásra az érettségi vizsga részletes követelményei-
ben felsorolt témakörökben, a megadott formai követelményeknek eleget téve. 

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű, összefüggő szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, 
különálló elemek lineáris összekapcsolásával, a szöveg tagolására figyelve. 
Lényegre koncentráló, részletes leírás (pl. élménybeszámoló, naplóbejegyzés), rövid esszé az érdek-
lődési körhöz kapcsolódó számos ismerős témában, szükség esetén indoklással, magyarázattal. 
Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása, rövid vélemény írása indoklással. 
Információt, véleményt közlő feljegyzés (pl. komment, blogbejegyzés), üzenet írása.  
Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, taná-
roknak).  
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása írásban. 
Prezentációkhoz plakát, ppt, prezi, írásos vázlatkészítés. 
Hivatalos nyomtatványok kitöltése (pl. kérdőív, űrlapok, CV). 
Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben 
megszólítás, záró formula), a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 
helyesírási sajátosság alkalmazása. 
Kreatív írás (pl. vers, dalszöveg, rövid jelent írása, illetve átírása). 
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak, helyesírásának korrigálása. 
Az érettségi vizsgán az irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalma-
zásban. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Kérdőívek, párbeszédek, jelenetek, képeslapok, poszter szövegek, leírások, jellemrajzok, életrajzok, 
CV, élménybeszámolók, véleményformálás, újságcikkek, üzenetek, levelek, e-mailek, internes pro-
filok, közösségi oldalakon kommentek, instrukciók, rövid történetek, elbeszélések, mesék, filmösz-
szefoglalók, könyvismertetők, -ajánlók, szókincsbővítő és az íráskészséget fejlesztő játékok (pl. 
ország, város, keresztrejtvények), versek, esszék, kreatív szövegek. 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a cik-

lus végén 

B1 szintű nyelvtudás. 
Ismerős témákról szóló köznyelvi szövegek megértése.  
Történetmesélés, esemény, álom, tapasztalatok, érzések, vélemények megosz-
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tása írásban és szóban.  
Gondolatmenetek lényegének és részinformációknak a megértése a tanuló 
érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegekben.  
Személyes levelek és egyszerű hivatalos levelek megértése. 
A kommunikációs helyzethez való alkalmazkodás, és helytállás.  
Egyszerű párbeszédek kezdeményezése, fenntartása és befejezése. 
Önkifejezés ismerős témakörökben írásban és szóban a szintnek megfelelő 
szókincs és szerkezetek segítségével. 
Szövegkohéziós elemek alkalmazása írásban és szóban. 
A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövege-
ket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Különböző szöveg-
fajták írása a formai követelményeknek eleget téve. 
Prezentációk készítése. 
Folyamatos beszéd.  
Önálló íráskészség fejlesztése. 
Kommunikációt segítő kompenzációs stratégiák tudatos alkalmazása. 
Nyelvtanulási stratégiák alkalmazása a globális, szelektív és részletes szöveg-
értés fejlesztésére, a megértés bizonytalanságainak kezelésére. 
Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra, beszédtempóra 
és helyesírásra. 
A célnyelvi kultúra ismeretének elmélyítése. 
Az érettségi vizsga követelményeinek ismerete, felkészültség az érettségi 
vizsgára. 

 
3.6.2.1.4 B2 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 szintű nyelvtudás. 
A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes részleteiben a 
tanuló számára ismerős témákról. 
Alapvető nyelvtanulási stratégiák alkalmazása a hallott szövegértésben. 
Alapismeretek a célnyelvi kultúráról.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hosszabb társalgások, beszédek és előadások megértése, illetve bonyolul-
tabb érvelések követése, amennyiben a téma ismert vagy a tanuló saját 
érdeklődési körébe tartozó.  
A hírek és az aktuális eseményekről szóló műsorok lényegének megértése. 
Olyan filmek megértése, melyben a szereplők köznyelven beszélnek. 
Ismeretek bővítése a célnyelvi kultúráról (mindennapi élet, szokások, kul-
turális élet, jelentős események), illetve a nagyvilág jelenségeiről, a kü-
lönböző kultúrákról. 
Nyelvtanulási stratégiák alkalmazása a globális, szelektív és részletes szö-
vegértés fejlesztésére, a megértés bizonytalanságainak kezelésére. 

A fejlesztés tartalma 
A köznyelvi (élő, felvételről elhangzó, vagy a médiában közvetített) beszéd mondanivalóinak meg-
értése, ismerős, mindennapi témákról és absztrakt témakörökben is. 
A tanuló körül zajló hosszabb beszélgetés követése akkor is, ha az a standardtól kissé eltérő dialek-
tusban folyik. 
Anyanyelvi vagy nem anyanyelvi beszélővel folytatott társalgásban a tanulóhoz intézett beszéd, 
kérdések megértése. 
A köznyelvtől eltérő hangzó szövegek lényegének megértése, egyes konkrét információk kiszűrése. 
A beszélő hozzáállásának és a tartalom azonosítása. 
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A lényeg vagy fontos információk kiszűrése.  
Fontosabb vagy érdekes részletekről jegyzet készítése. 
Különféle stratégiák alkalmazása a bonyolultabb (hosszabb, normál tempójú, a köznyelvtől kissé 
eltérő) hallott szövegek megértése érdekében, például a lényeg kiszűrése, konkrét információk ki-
szűrése, a szövegkörnyezetből való következtetés. 
Széles passzív szókincs megszerzése. 
 
Szövegfajták, szövegforrások: 
Hangfelvételek, tévé vagy rádióadások, tudósítások, hírműsorok, videók, filmek és filmrészletek, 
előadások, érvelés, párbeszédek, interjúk, közlemények, tájékoztató szövegek, dokumentumfilmek, 
beszámolók, elbeszélések, hangoskönyvi szövegek (versek, novellák, dráma- és regényrészletek, 
ismeretterjesztő művek), útmutatás, monológok, viccek, történetek, dalok. 
 
A szövegekkel kapcsolatos követelmények: 
Autentikus, anyanyelvi vagy nem anyanyelvi beszélő által közvetített normál tempójú hangzó anyag 
vagy médiatartalom. 
Az autentikus nyelvhasználathoz közelítő tanári beszéd. 
A beszéd a célnyelvi normának megfelelő vagy attól kis mértékben eltérő kiejtést használ, sebessé-
ge és szókincse közelít a mindennapi beszédben megjelenőhöz. 
A tizenéves korosztály érdeklődési köréhez közelítő tartalom. 
Életszerű és hiteles szituációk és beszédmód. 
 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 szintű nyelvtudás. 
Önálló boldogulás, vélemény kifejezése és érvelés a mindennapi élet szá-
mos helyzetében. 
Stílusban és regiszterhasználatban alkalmazkodás a mindennapi kommu-
nikációs helyzethez.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi életben vagy váratlan helyzetekben szük-
séges interakcióban.  
A kommunikatív szándékok széles körének kifejezése (információkérés, 
vélemény, érzések, javaslat, köszönet, érdeklődés, tetszés stb.). 
Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolat 
teremtése.  
Aktív részvétel ismert témákról folyó társalgásban, saját vélemény kifejté-
se érvekkel alátámasztva. 
A stílus és a regiszterhasználat hozzáigazítása a kommunikációs helyzet-
hez. 
Kommunikációt segítő kompenzációs stratégiák tudatos alkalmazása. 
A célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó. 
Az interkulturális tudatosság fejlesztése. 

A fejlesztés tartalma 
Mindennapi párbeszédekben való részvétel, szükség esetén pontosítás kérése.  
Különböző érzelmi árnyalatok kifejezése és a tanuló számára fontos események és tapasztalatok 
kiemelése.  
Kiszámíthatatlan szituációkban való megnyilvánulás, főbb gondolatok vagy problémák magyarázá-
sa meglehetősen jó pontossággal, absztrakt vagy kulturális témakörökben is. 
Bonyolultabb információk megszerzése, ellenőrzése és továbbadása. 
Vélemény, javaslat kifejezése megfelelő magyarázatok, érvek és hozzászólások megfogalmazásá-
val. 
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Gyakorlati kérdések megvitatása, választási lehetőségek összehasonlítása (pl. programszervezés). 
Interjú készítése előre megtervezett kérdésekkel, a beszélgetés során felmerülő helyzetek spontán 
kezelésével. 
Törekvés a szituációnak megfelelő megnyilvánulásra, megfelelő (pl. baráti, vagy félhivatalos) stílus 
rendelése a szituációhoz.. 
A célnyelvi kultúra és a tanuló saját kultúrájának összehasonlítása. 
A nyelv biztonságos, többségében helyes használata a mondanivaló kismértékű korlátozásával, na-
gyon kevés olyan nyelvtani és szóhasználati hibával, mely a megértést befolyásolná. 
Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre és intonációra. 
 
Szövegfajták: 
Interjúk, szerepjátékok, társasjátékok, jelenetek, társalgás, véleménycsere, információcsere, tranz-
akciós és informális párbeszédek, nyelvi játékok, vita. 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1 szintű nyelvtudás. 
Önálló témakifejtés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítsé-
gével ismerős, mindennapi témakörökben.  
Folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos kifeje-
zésmód. 
Stílusban és regiszterhasználatban alkalmazkodás a hallgatóság igényei-
hez. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyanyelvi beszélő számára is könnyen érthető folyamatos beszéd. 
Események, élmények, érzések, vélemények bemutatása, valódi vagy el-
képzelt történetek elmesélése választékos, összefüggő fordulatokkal. 
Egyéni és csoportos prezentációk gyakorlása. 
Beszédbátorság fejlesztése. 
Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre. 

A fejlesztés tartalma 
Világos, részletes leírás, hírek, interjúk, történetek stb. folyékony összegzése. 
Tapasztalatok, élmények és érzések megosztása, a mondanivaló kifejtése, indoklása és magyarázata.  
Valós vagy elképzelt történet elmesélése, véleményalkotás. 
Megadott kérdésben az előnyök és a hátrányok szemléltetése. 
Tervek, remények bemutatása. 
Előre megtervezett prezentáció készítése számos témakörben, az előadást követő kérdések megvá-
laszolása. 
Számos szövegösszekötő elem használata a mondanivaló világos, összefüggő megfogalmazásához. 
A kommunikálni kívánt pontok megtervezése, figyelembe véve a hallgatóságra kifejtett hatást. 
Összefüggő témakifejtés a mondanivaló kismértékű korlátozásával, nagyon kevés olyan nyelvtani 
és szóhasználati hibával, mely a megértést befolyásolná. 
Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre és intonációra. 
 
Szövegfajták: 
Történetek, témakifejtés, beszámolók, versek, prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 
 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 
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Előzetes tudás 

B1 szintű nyelvtudás 
Az olvasott szöveg lényegének és egyes részinformációinak megértése a 
nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 
törően megfogalmazott szövegekben.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenkori problémákkal foglalkozó, a szerzőjük véleményét, nézetét kifejtő 
cikkek, beszámolók megértése. 
A kortárs irodalmi próza megértése. 
Félhivatalos levelezés megértése. 
Ismeretek bővítése a célnyelvi kultúráról (mindennapi élet, szokások, kultu-
rális élet, jelentős események), illetve a nagyvilág jelenségeiről, a különbö-
ző kultúrákról. 

A fejlesztés tartalma 
Nagyfokú önállósággal történő olvasás, megfelelő stratégiák és olvasási sebesség rendelése a szö-
veg és az megszerzendő információ típusához.  
Különféle stratégiák alkalmazása a bonyolultabb olvasott szövegek megértése érdekében, például a 
lényeg kiszűrése, konkrét információk kiszűrése, a szövegkörnyezetből való következtetés. 
Hosszabb szövegek gyors átolvasása konkrét információ kiszűrése érdekében. Szövegek tartalmá-
nak és relevanciájának azonosítása. 
A jelenkor problémáival kapcsolatos, összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek (pl. újság-
cikkek, beszámolók, internetes híroldalakon tudósítások) megértése. 
Lényeges információ megkeresése és megértése, pl. magán- és hivatalos levelekben, dokumentu-
mokban. 
Érvelések, következtetések megértése. 
Érdeklődési körön kívül eső szakmai cikkek megértése szótárhasználattal. 
Feladat végrehajtásához szükséges információ megkeresése egy hosszú vagy több rövid szövegben. 
Különböző berendezések használati utasításának, illetve instrukciók megértése. 
Meglehetősen széles passzív szókincs megszerzése. 
Szövegfajták: 
Cikkek, tudósítások, ismeretterjesztő szövegek, közérdekű hirdetmények, beszámolók, levelek, e-
mailek, blog- és naplóbejegyzések, használati utasítás, kortárs irodalmi szövegrészletek, párbeszé-
dek, versek, dalszövegek, prospektusok, műsorfüzetek, szövegátiratok, forgatókönyv(részlet)ek. 
 
Szöveggel kapcsolatos követelmények: 
Autentikus, életszerű, a célnyelvi kultúrát megjelenítő szövegfajták és tartalom. 
 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1 szintű nyelvtudás. 
Több műfajban, részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegek megfo-
galmazása ismert, hétköznapi és elvontabb témákról.  
Műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek megjelenítése az írásmű-
vekben. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hírek és nézetek hatékony kifejezése írásban, illetve mások írásaira való 
reagálás. 
Magánlevelekben érzelmi árnyalatok kifejezése. 
Félhivatalos (pl. ügyintéző) levelek írása. 
Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körével kapcsolatos számos 
témakörben több forrásból származó információk és érvelések összegzésé-
vel és értékelésével. 

A fejlesztés tartalma 
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Világosan értelmezhető folyamatos írás a szövegfajtának megfelelő elrendezéssel, bekezdések al-
kalmazásával. 
Világos, részletes szövegek készítése számos témakörben, szintetizálva és értékelve a különböző 
forrásokból származó információkat és érveket.  
Vélemény, előnyök és hátrányok összefoglalása, érvelés egy állítás ellen vagy mellett. 
Esszé, beszámoló készítése, valós vagy elképzelt történet írása, baráti vagy félhivatalos levelezés 
folytatása. 
Írás tudatos szóhasználattal a tanuló saját érdeklődési köréről és a legtöbb mindennapi témáról, a 
mondanivaló kismértékű korlátozásával, nagyon kevés olyan nyelvtani és szóhasználati hibával, 
mely a megértést befolyásolná. 
Általában pontos helyesírás és központozás. 
A nyomtatott és elektronikus szótárak önálló, magabiztos, nagy pontosságú használata a megfelelő 
kifejezések kiválasztásához, ellenőrzéséhez. 
A kommunikálni kívánt pontok megtervezése, figyelembe véve az olvasóra kifejtett hatást. 
 
Szövegfajták: 
Beszámoló, újságcikk, esszé, valós vagy elképzelt történet, baráti vagy félhivatalos levél/email, 
blog- és fórumbejegyzés, önéletrajz, jelentkezés, kritika. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a cik-
lus végén 

Hosszabb beszédek és előadások megértése, illetve bonyolultabb érvelések 
követése, amennyiben a téma ismert vagy a tanuló saját érdeklődési körébe 
tartozó.  
A hírek és az aktuális eseményekről szóló műsorok lényegének megértése. 
Olyan filmek megértése, melyben a szereplők köznyelven beszélnek. 
Természetes, könnyed és közvetlen kommunikáció az anyanyelvi beszélővel.  
Aktív részvétel ismert témákról folyó társalgásban. 
Saját vélemény kifejtése érvekkel alátámasztva. 
Világos és kellő részletességű, folyamatos összefüggő beszéd számos, a tanu-
ló érdeklődési köréhez tartozó témában.  
Saját vélemény kifejtése aktuális témáról, részletezve a különböző lehetősé-
gek előnyeit és hátrányait. 
Jelenkori problémákkal foglalkozó, a szerzőjük véleményét, nézetét kifejtő 
cikkek, beszámolók stb. megértése.  
A kortárs irodalmi próza megértése. 
Félhivatalos levelezés megértése. 
Világos és részletes szövegek alkotása a tanuló érdeklődési körébe tartozó 
számos témáról.  
Olyan dolgozat vagy beszámoló írása, amely tájékoztat, érveket és ellenérve-
ket sorakoztat fel valamiről.  
Levélben rávilágítás arra, hogy a tanuló milyen jelentőséget tulajdonít az 
eseményeknek, élményeknek. 
A stílus és a regiszterhasználat hozzáigazítása az olvasó/hallgatóság igényei-
hez. 
Magas lexikális és nyelvi kontroll számos témakörben. Megfelelő szókincs és 
nyelvtani ismeretek ahhoz, hogy a tanuló akár kiszámíthatatlan szituációkban 
is megnyilvánuljon, megmagyarázzon gondolatokat vagy problémákat jó pon-
tossággal absztrakt vagy kulturális témakörökben is. 
Széles passzív szókincs megszerzése az olvasott és hallott szövegek megérté-
séhez.  
Nyelvtanulási stratégiák széleskörű ismerete és alkalmazása a bonyolultabb 
szövegek értelmezése és alkotása érdekében. 



Öt  évfo lyamos  képzés  –  Idegen nye lvek  tantárgycsoport  

1580 

A tanuló kulturális ismereteinek bővülése a célnyelvi kultúráról, valamint 
interkulturális tudatosságának fejlődése. 

 
3.6.2.1.5 C1 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2 szintű nyelvtudás. 
Hosszabb beszédek és előadások megértése, illetve bonyolultabb érvelések 
követése, amennyiben a téma ismert vagy a tanuló saját érdeklődési köré-
be tartozó.  
A hírek és az aktuális eseményekről szóló műsorok lényegének megértése. 
Olyan filmek megértése, melyben a szereplők köznyelven beszélnek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveg meg-
értése. 
Tévéműsorok és a filmek különösebb erőfeszítés nélküli megértése. 
Anyanyelvi beszélők megértése akkor is, ha a köznyelvtől eltérő dialek-
tusban beszélnek. 
Széleskörű ismeretek megszerzése célnyelvi kultúráról (mindennapi élet, 
szokások, kulturális élet, jelentős események), illetve a nagyvilág jelensé-
geiről, a különböző kultúrákról. 

A fejlesztés tartalma 
A legtöbb témakörben (akár a tanuló érdeklődési körén túli témákban) rövidebb vagy hosszabb ter-
jedelmű, gyors tempójú, a közérthető nyelvtől eltérő szövegek követése akár absztrakt, a tanuló 
számára nem ismerős témakörökben.  
A hangzó szöveg megértése közepes háttérzaj, szokatlan szövegszerkezet, számos beszélt nyelvi és 
idiomatikus kifejezés jelenléte esetén, érzékelve a hangnemek váltakozását. 
A beszélő hozzáállásának és a tartalom azonosítása, a lényeg vagy konkrét információk kiszűrése. 
A köznyelvtől eltérő hangzó szövegek lényegének megértése, konkrét információk kiszűrése. 
Anyanyelvi vagy nem anyanyelvi beszélővel folytatott társalgásban a hozzá intézett beszéd és kér-
dések megértése különösebb erőfeszítés nélkül.  
Anyanyelvi beszélők élénk társalgásának követése. 
Bonyolultabb szövegek legtöbb részletéről jegyzet készítése. 
Különféle stratégiák alkalmazása a bonyolultabb hangzó szövegek megértése érdekében, például a 
lényeg kiszűrésére, konkrét információk kiszűrésére, finomabb jelentéstartalmak, beszélői szándé-
kok, a beszélők közötti kapcsolat felismerése, a szövegkörnyezetből való következtetés. 
Széles passzív szókincs megszerzése. 
 
Szövegfajták: 
Hangfelvételek, tévé vagy rádióadások, hírműsorok, videók, filmek, előadások, beszédek, érvelés, 
párbeszédek, interjúk, közlemények, tájékoztató szövegek, beszámolók, elbeszélések, hangoskönyvi 
szövegek (versek, novellák, dráma- és regényrészletek, ismeretterjesztő művek), útmutatás, mono-
lógok, viccek, történetek, dalok. 
 
A szövegekkel szemben támasztott követelmény: 
Autentikus, anyanyelvi vagy nem anyanyelvi beszélő által közvetített normál vagy gyors tempójú 
hangzó anyag vagy média-tartalom. 
Az autentikus nyelvhasználattal megegyező tanári beszéd. 
A tizenéves korosztály érdeklődési köréhez közelítő tartalom. 
A beszéd a célnyelvi normának megfelelő vagy attól eltérő kiejtést használ. 
Életszerű és hiteles szituációk és beszédmód. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B2 szintű nyelvtudás. 
Önálló boldogulás a mindennapi életben vagy váratlan helyzetekben szük-
séges interakcióban.  
Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolat 
teremtése.  
Aktív részvétel ismert témákról folyó társalgásban. 
Saját vélemény kifejtése érvekkel alátámasztva. 
A stílus és a hangnem hozzáigazítása a kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyamatos és gördülékeny beszéd, melyben ritka a szavak és kifejezések 
keresése.  
A nyelv könnyed és hatékony használata a különböző társadalmi és szak-
mai kapcsolatokban.  
Gondolatok, saját vélemény pontos kifejtése, megfelelő stílusú hozzászó-
lások megfogalmazása. 
Az interkulturális tudatosság fejlesztése. 

A fejlesztés tartalma 
A szituációnak megfelelő megnyilvánulás, megfelelő (pl. baráti, félhivatalos vagy hivatalos) stílus 
rendelése a szituációhoz. 
A beszélgetőpartnerek bevonása, véleménykérés, illetve beszélgetésbe való bekapcsolódás. 
Társalgásban való aktív részvétel, saját vélemény kifejezése, választási lehetőségek összehasonlítá-
sa megfelelő, pontos magyarázatok, érvek és hozzászólások megfogalmazásával. 
Meggyőző, folyékony, spontán megnyilvánulás számos hivatalos és nem hivatalos helyzetben.  
Érzelmi árnyalatok pontos kifejezése, fontos események és tapasztalatok kiemelése.  
Interjú készítése minimális felkészüléssel, a beszélgetés során felmerülő helyzetek spontán kezelé-
sével. 
A mondanivaló világos kifejezése a mondanivaló különösebb korlátozása nélkül. 
Megfelelő stratégiák alkalmazása az esetleges szókincsbeli hiányosságok áthidalására (pl. körülírás) 
olyan módon, hogy az a hallgató számára kevéssé nyilvánvaló. 
A nyelv helyes használata kevés nyelvtani és szóhasználati hibával, választékos szerkezetekkel és 
szókinccsel. 
Az intonáció és a mondathangsúly megfelelő használata, változtatása a kommunikációs cél, illetve a 
finomabb jelentések kifejezése érdekében. 
 
Szövegfajták: 
Személyes és hivatalos interjúk, szerepjátékok, társasjátékok, jelenetek, társalgás, véleménycsere, 
információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek, nyelvi játékok, vita. 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B2 szintű nyelvtudás. 
Világos és kellő részletességű, folyamatos összefüggő beszéd számos, a 
tanuló érdeklődési köréhez tartozó témában.  
Saját vélemény kifejtése aktuális témáról, részletezve a különböző lehető-
ségek előnyeit és hátrányait. 
A stílus és a hangnem hozzáigazítása a hallgatóság igényeihez. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Bonyolult dolgok világos és részletes leírása más kapcsolódó témakörök 
bevonásával, egyes elemek részletezésével, a mondanivaló megfelelő lezá-
rásával. 
Spontán és különösebb erőfeszítés nélküli megnyilvánulás. 
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A fejlesztés tartalma 
Sokféle szövegösszekötő elem használata a mondanivaló világos, összefüggő megfogalmazására, a 
gondolatok közötti összefüggés érzékeltetésére. 
Folyékony, világos, részletes elbeszélés és leírás. 
Érvelés az állítások és érvek világos megfogalmazásával, megfelelő példákkal való alátámasztással, 
a mondanivaló megfelelő lezárásával. 
Tapasztalatok, érzések megosztása a mondanivaló pontos kifejtésével és indoklásával, odaillő ma-
gyarázatokkal, a fontos gondolatokat, érveket, jelenségeket kiemelve.  
Egy kérdésben az előnyök és a hátrányok, illetve a következtetés meggyőző szemléltetése. 
Bonyolult, hosszabb szövegek összegzése. 
Prezentáció készítése a szinte bármilyen témakörben. 
A kommunikálni kívánt pontok megtervezése, figyelembe véve a hallgatóságra kifejtett hatást. 
Megfelelő (pl. baráti, félhivatalos vagy hivatalos) stílus rendelése a szituációhoz. 
A mondanivaló világos kifejezése a mondanivaló különösebb korlátozása nélkül. 
A nyelv helyes használata kevés nyelvtani és szóhasználati hibával, választékos szerkezetekkel és 
jelentős szókinccsel. 
Megfelelő stratégiák alkalmazása az esetleges szókincsbeli hiányosságok áthidalására (pl. körülírás) 
olyan módon, hogy az a hallgató számára kevéssé nyilvánvaló. 
Az intonáció és a mondathangsúly megfelelő használata, változtatása a kommunikációs cél, illetve a 
finomabb jelentések kifejezése érdekében. 
 
Szövegfajták, szövegforrások: 
Összegzés, előadás, leírás, definíció, beszámoló, elbeszélés, történet, érvelés, beszéd, tudósítás, be-
mutató, útmutatás. 
 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

B2 szintű nyelvtudás  
Jelenkori problémákkal foglalkozó, a szerzőjük véleményét, nézetét kifejtő 
cikkek, beszámolók megértése.  
A kortárs irodalmi próza megértése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegek megértése, a különböző 
stílusjegyek érzékelése 
Szakmai cikkek és a hosszú leírások megértése akkor is, ha nem kapcso-
lódnak a tanuló érdeklődési köréhez. 
Széleskörű ismeretek megszerzése célnyelvi kultúráról (mindennapi élet, 
szokások, kulturális élet, jelentős események), illetve a nagyvilág jelensé-
geiről, a különböző kultúrákról. 

A fejlesztés tartalma 
Teljes önállósággal történő olvasás. 
Bonyolult, hosszú, a tanuló érdeklődési körén kívül eső szövegek pontos megértése, szükség szerint 
egyes részek újraolvasásával. 
Érvelések, következtetések megértése. 
Bármilyen szöveg megértése szótár segítségével. 
Megfelelő stratégiák és olvasási sebesség rendelése a szöveg és az megszerzendő információ típu-
sához.  
A szövegek tartalmának, stílusának, céljának vagy relevanciájának gyors azonosítása. 
Hosszabb, bonyolult szövegek gyors átolvasása a lényeg vagy konkrét információ kiszűrése érdeké-
ben.  
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Széles passzív szókincs megszerzése, idiomatikus kifejezések ismeretének bővítése. 
Különféle stratégiák alkalmazása a bonyolultabb olvasott szövegek megértése érdekében, például a 
lényeg kiszűrése, konkrét információk kiszűrése, a szövegkörnyezetből való következtetés. 
 
Szövegfajták: 
Személyes vagy hivatalos levelezés, újságcikkek, internetes oldalak szövegei (pl. hírek, blog- és 
fórumbejegyzések, útmutatások, termékleírások), idézetek, beszámolók, leírások, jelentések, tudósí-
tások, értekezések/esszék, film- és könyvkritikák, irodalmi szövegek (novellák, regényrészletek), 
könyvrészletek (pl. útikönyv), ismeretterjesztő szövegek, viccek, szövegátiratok, forgató-
könyv(részlet)ek. 
 
A szövegekkel szemben támasztott követelmény: 
Eredeti, rövidebb vagy hosszabb terjedelmű írott szövegek. 
 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B2 szintű nyelvtudás. 
Világos és részletes szövegek alkotása a tanuló érdeklődési körébe tartozó 
számos témáról.  
Olyan dolgozat vagy beszámoló írása, amely tájékoztat, érveket és ellen-
érveket sorakoztat fel valamiről.  
Levélben rávilágítás arra, hogy a tanuló milyen jelentőséget tulajdonít az 
eseményeknek, élményeknek. 
A stílus és a hangnem hozzáigazítása az olvasó igényeihez. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló álláspontjának megfogalmazása világos, jól szerkesztett szöveg-
ben.  
Levélben, dolgozatban, beszámolóban összetett témákról szóló írás a fon-
tosnak tartott dolgok kiemelésével. 
A stílus és a hangnem hozzáigazítása az olvasó igényeihez. 

A fejlesztés tartalma 
Világosan értelmezhető folyamatos írás a szövegfajtának megfelelő elrendezéssel, stílusjegyek al-
kalmazásával. 
Világos, részletes szöveg készítése számos témakörben, szintetizálva és értékelve a különböző for-
rásokból származó információkat és érveket.  
Vélemény kifejezése, előnyök és hátrányok összefoglalása. 
Meggyőző érvelés egy állítás ellen vagy mellett. 
A helyesírás és központozás terén nagyfokú pontosság. 
A kommunikálni kívánt pontok megtervezése, figyelembe véve az olvasóra kifejtett hatást. 
Megfelelő (pl. baráti, félhivatalos vagy hivatalos) stílus rendelése a szituációhoz. 
A mondanivaló világos kifejezése a mondanivaló korlátozása nélkül, esetenként szótár segítségével. 
A mondanivaló világos kifejezése a mondanivaló különösebb korlátozása nélkül, ha a tanuló nem 
használ szótárt 
A nyelv helyes használata kevés nyelvtani és szóhasználati hibával, választékos szerkezetekkel és 
szókinccsel. 
A nyomtatott és elektronikus szótárak önálló, magabiztos, és nagy pontosságú használata a megfele-
lő kifejezések kiválasztásához, ellenőrzéséhez. 
 
Szövegfajták: 
Beszámoló, újságcikk, esszé, valós vagy elképzelt történet, baráti, félhivatalos vagy hivatalos le-
vél/email (pl. panaszlevél, információkérés), blog- és fórumbejegyzés, önéletrajz, kérelem, jelent-
kezés, kritika, áttekintés. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a cik-
lus végén 

C1 szintű nyelvtudás. 
Nem világosan szerkesztett és rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveg megérté-
se. 
Tévéműsorok és a filmek különösebb erőfeszítés nélküli megértése. 
Anyanyelvi beszélők megértése akkor is, ha a köznyelvtől eltérő dialektusban 
beszélnek. 
Folyamatos és gördülékeny beszéd, melyben ritka a szavak és kifejezések 
keresése.  
A nyelv könnyed és hatékony használata a különböző társadalmi és szakmai 
kapcsolatokban.  
Gondolatok, saját vélemény pontos kifejtése, megfelelő stílusú hozzászólások 
megfogalmazása. 
Bonyolult dolgok világos és részletes leírása más kapcsolódó témakörök be-
vonásával, egyes elemek részletezésével, a mondanivaló megfelelő lezárásá-
val. 
Hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegek megértése, a különböző 
stílusjegyek érzékelése 
Szakmai cikkek és a hosszú leírások megértése akkor is, ha nem kapcsolód-
nak a tanuló érdeklődési köréhez. 
A tanuló álláspontjának megfogalmazása világos, jól szerkesztett szövegben.  
Levélben, dolgozatban, beszámolóban összetett témákról való írás, a fontos-
nak tartott dolgok kiemelésével. 
A stílus és a hangnem hozzáigazítása az olvasó/hallgatóság igényeihez. 
Magas lexikális és nyelvi kontrol a legtöbb témakörben. Megfelelő szókincs 
és nyelvtani ismeret ahhoz, hogy a tanuló kiszámíthatatlan szituációkban 
megnyilvánuljon, megmagyarázzon gondolatokat vagy problémákat jó pon-
tossággal absztrakt vagy kulturális témakörökben is.  
Széles passzív szókincs megszerzése az olvasott és hallott szövegek megérté-
séhez.  
A megértést befolyásoló szóhasználati hibák elkerülése. 
A tanuló kulturális ismereteinek bővülése a célnyelvi kultúráról, valamint 
interkulturális tudatosságának fejlődése. 
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3.6.2.2 Témakörök a nyelvi előkészítő éven 
és a 9-12. évfolyamon 

 
Témakörök Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család: 
 
A2-B1 szinten: 
A tanuló személye, bemutatása, életrajza és tervei.  
Család bemutatása, családi élet, családi kapcsolatok. 
Családmodellek. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
 
B2, C1 szinten az eddig felsoroltak mellett még: 
Önismeret. 
A család múltja. 
Életszakaszok. 

Történelem, Környezeti nevelés és 
életvitel:  
Társas kapcsolatok (pl. család), csa-
ládformák. 
 
 
Demokráciára nevelés, Társada-
lomismeret fakultáció: 
Család, háztartás (pl. rokonsági és 
generációs kapcsolatok a család-
ban), a családi élet színtere a családi 
otthon, házimunkák, családi mun-
kamegosztás. 
 
 
Környezeti nevelés és életvitel: 
Háztartási gépek, eszközök környe-
zettudatos használata, tudatos vásár-
lás, víz- és energiatakarékosság, 
hulladékkezelés, újrahasznosítás, 
környezetbarát módszerek a háztar-
tásban és a házimunkában. 
 
 
Természettudomány: 
Az önismeret, önelfogadás, társas 
együttérzés fejlesztése, társas fele-
lősség. 

Ember és társadalom: 
 
A2-B1 szinten: 
Társadalmi felelősségvállalás, szolidaritás. 
Baráti kör. 
Ünnepek, családi és vallási ünnepek. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 
Országok, nemzetek. 
Emberek külső és belső jellemzése, érzelmek 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, szerelem. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között: kisebbsé-
gi és többségi társadalom, szubkultúrák, tolerancia. 
Emberek közti és társadalmi konfliktusok.  
Bevándorlók, munkanélküliség. 
Sztereotípiák, diszkrimináció. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Demokráciára nevelés: 
Társadalmi helyzetek, életmód, 
életviszonyok (pl. gazdagok és sze-
gények), társadalom és állam, ki-
sebbség, többség, szolidaritás. 
 
 
Történelem: 
Kultúrák, vallások és eszmék (pl. 
népek és vallások egymásra hatása) 
 
 
Környezeti nevelés és életvitel: 
A kapcsolatok világa (pl. barátság, 
szerelem). 
 
 
Földrajz:  
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B2, C1 szinten az eddig felsoroltak mellett még: 
Bűncselekmények, büntetés. 
Szabályok törvények, az állam szerepe a mindennapokban. 
Élet külföldön, kivándorlás. 
A nagyvilág jelentős történelmi eseményei. 

Európai és regionális identitástudat, 
társadalmi-gazdasági mobilitás, az 
integrálódás. 
Európa országai, a Föld országai. 
 
 
Művészettörténet fakultáció: 
Divat, öltözködéskultúra. 
 
 
Történelem: 
Az állam kialakulása, funkciói, sze-
repe 
 
 
Társadalomismeret fakultáció:  
Értékek és normák (pl. ünnepek, 
hagyományok, együttélési szabá-
lyok),  
társas kapcsolatok (pl. barátság, 
szerelem), előítélet, az emberi tár-
sadalom, szubkultúrák, civil társa-
dalom, önkéntesség, szolidaritás, 
társadalmi felelősségvállalás. 
Kultúrák találkozása és egymásra 
hatása. 
Hagyomány, kultúra és törvényke-
zés. 
A bírósági eljárás szereplői és főbb 
szakaszai. 

Környezetünk: 
 
A2-C1 szinten: 
Az otthon, a lakóhely és környéke. 
Különböző lakhatási lehetőségek. 
Településformák. A vidéki élet és a városi élet. 
Turisztikai nevezetességek, látványosságok.  
Szolgáltatások, szórakozási, kulturális lehetőségek a lakóhe-
lyen. 
Növények és állatok a környezetünkben: az állatok szerepe 
a mindennapjainkban. 
Környezetvédelem és az ehhez való viszony nálunk és a célor-
szágban. 
Időjárás, éghajlat, természeti katasztrófák. 

Környezeti nevelés és életvitel:  
Környezettudatos életmód, a fenn-
tarthatóság értékének és érdekének 
elfogadása, tudatos és cselekvő 
részvétel az emberi környezet álla-
potának megőrzésében, javításában, 
egészség- és környezettudatosság, 
takarékosság, hatékonyság, lakó-
környezetek és életmódbeli jellem-
zők (pl. nagyváros, városi, falusi 
települések). 
 
 
Természettudomány:  
Környezeti problémák hatásai, a 
fenntarthatóság (pl. környezettuda-
tos magatartás kialakítása, tudatos 
állampolgárrá nevelés), a környezet 
és a természet védelme. 
 
 
Földrajz:  
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A fenntartható fogyasztás értelme-
zése, környezettudatos állampolgár-
ság, időjárási-éghajlati elemek, je-
lenségek, településtípusok. 

Az iskola: 
 
A2-C1 szinten: 
Saját iskola, kedvenc tantárgy bemutatása. Tantárgyak, óra-
rend, érdeklődési kör. 
Iskolafajták, képzési lehetőségek, az oktatási rendszer itthon 
és a célországokban. 
Tanárok, diákok bemutatása. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás. A nyelvtudás előnyei, szerepe. 
Az internet szerepe az iskolában és a tanulásban. 
Az iskolai programok, hagyományok a tanórákon kívül. 

Gazdasági ismeretek:  
Pályaorientáció és a munka világa. 
 
 
Praktikus tanulás: 
Nyelvtanulási módszerek megisme-
rése és gyakorlása, ismeretlen idegen 
nyelvű szövegek olvasásának mód-
szerei, elektronikus és nyomtatott 
szótárhasználat gyakorlása. 
 
 
Informatika: 
Médiainformatika, internethaszná-
lat, prezentációkészítés. 

A munka világa: 
 
A2-B1 szinten 
Diákmunka, nyári munkavállalás, munkatapasztalatok. 
Munkakörök és munkahelyek. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, kötelességek. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Munkavállalás. A munkába állás folyamata. 
 
B2, C1 szinten az eddig felsoroltak mellett még: 
Munkavállalási feltételek, nyugdíjkorhatár itthon és a célor-
szágokban. 
A munkanélküliség nálunk és a célországokban. 
Nyelvészeti alapok. 

Gazdasági ismeretek:  
A munka világa (pl. munkavállalás, 
foglalkozások), a munkavállalói 
szerep (pl. pályakezdés, álláskere-
sés),  
munkavállalás bel- és külföldön. 
 
 
Társadalomismeret fakultáció: 
Pályaorientáció és a munka világa, a 
pénzkereső munka: a szakmák, fog-
lalkozások csoportjainak jellemzői, 
a szakma- illetve pályaválasztás 
előkészítése, az életpálya tervezése; 
továbbtanulás. 
 
 
Művészetismeret−kommunikáció: 
Az anyanyelvhez és az idegen 
nyelvhez kötődő sajátosságok ösz-
szevetése az általános nyelvészeti 
ismeretek felhasználásával. 

Életmód: 
 
A2-B1 szinten 
Napirend, időbeosztás, órarend – nálunk és a célországok-
ban. 
Az egészséges életmód, a stressz. Függőségek. 
Testrészek. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Diéta, fogyókúra. 
Különböző étkezési lehetőségek.  
Gyakori betegségek, tüneteik, fájdalom kifejezése, balese-

Beszédművelés:  
Testbeszéd 
 
 
Társadalomismeret fakultáció: 
Generációk együttélése a családban. 
A családi munkamegosztás, a ház-
tartás és a családi költségvetés jel-
lemzői. 
A család helyzete a mai magyar 
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tek. Anamnézis. 
Különböző gyógykezelések.  
 
B2, C1 szinten az eddig felsoroltak mellett még: 
Elsősegély. 
Szerencse, veszélyek, rizikó. 
Testbeszéd. 
A szabadidő és a munka egyensúlya. 
A kommunikáció szerepe. 

társadalomban. 
 
 
Természettudomány, Testkultúra:  
Testkép, testalkat, mozgás, önfenn-
tartás (pl. dohányzás, alkoholfo-
gyasztás hatásai, orvoshoz fordu-
lás), az egészséges étrend, gyógy-
módok, tudatos fogyasztás, fenn-
tarthatóság. 
 
 
Környezeti nevelés és életvitel: 
Egészséges életmód, táplálkozás, 
higiénia, betegségmegelőzés, szen-
vedélybetegség-megelőzés. 
 
 
Testkultúra:  
Bioritmus, szenvedélybetegségek, 
táplálkozások, napi rutinok. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás: 
 
A2-B1 szinten 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Kulturális, művészeti 
elfoglaltságok.  
Filmek, könyvek, zenék a célnyelven. Műfajok, stílusok. 
Hangszerek.  
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportágak, kedvenc sport, iskolai sport, sportesemények. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 
Rádió, tévé, újság, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
 
B2, C1 szinten az eddig felsoroltak mellett még: 
A nagyvilág irodalma. 
Humor. 

Művészetismeret−kommunikáció: 
Világirodalom (néhány alkotás és 
részlet). 
 
 
Ének:  
Hangszerek, modern zenei irányza-
tok, popkultúra. 
 
 
Művészettörténet fakultáció: 
Művészeti alkotások befogadása. 
 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
A média különféle funkcióinak fel-
ismerése, társadalmi szerepe, a mé-
diahasználat, a mindennapi kom-
munikáció eszközei. 
 
 
Informatika: Médiainformatika (pl. 
internetes portálok), az információs 
társadalom és annak hatásai. 
 
 
Testkultúra:  
Sportágak. 

Utazás, turizmus 
 
A2-B1 szinten 

Történelem:  
Természet és technika kölcsönhatá-
sa (pl. közlekedés), helytörténet, 
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A különböző közlekedési eszközök. Városi közlekedés. 
Információadás és -kérés.  
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszerve-
zése. Utazáskor felmerülő problémák. 
Szálláslehetőségek.  
Turisztikai célpontok, látványosságok. 
Célnyelvi és más kultúrák. 
 
B2, C1 szinten az eddig felsoroltak mellett még: 
Falusi turizmus. 

nevezetességek, örökségünk. 
 
 
Földrajz:  
A lakóhely, a hazai nagytájak és 
országrészek, Európa, az Európán 
kívüli kontinensek, tájak, országok, 
világörökségi helyszínek. 
 
 
Testkultúra: 
A gyalogos és kerékpáros közleke-
dés KRESZ szerinti szabályai. 
 
 
Informatika: 
Menetrendek, információforrások 
használata, a közlekedés időigénye 
és költsége. 

Tudomány és technika: 
 
A2-B1 szinten: 
Tudományok. Feltalálók és találmányaik, ezek hatása a tár-
sadalomra. 
A technikai eszközök, az internet. Ezek szerepe a minden-
napi életben. 
Tévénézési szokások, tévéműsorok és hatásaik. A televízió 
szerepe a hétköznapjainkban.  
A hírek világa. 
Mobiltelefon és szerepe a mindennapi életben. 
 
B2, C1 szinten az eddig felsoroltak mellett még: 
Kreativitás, tudományos gondolkodás. 
Népszerű tudományok. 

Történelem:  
A technikai fejlődés feltételei és 
következményei, a magyar tudo-
mány és kultúra eredményei a vi-
lágban, a tudományos- technológiai 
fejlődés hatásai, a fogyasztói társa-
dalom. 
 
 
Természettudomány:  
Tudomány, technika, társadalom 
(pl. jelentős külföldi és hazai termé-
szettudósok). 
 
 
Informatika:  
Infokommunikáció (pl. a közösségi 
oldalak). 
 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Közszolgálati és kereskedelmi, füg-
getlen, ill. alternatív médiaintézmé-
nyek, 
szakosított csatornák. 
A hírek verbális, képi, narratív és 
szerkesztési eszközei, a reklám, a 
klip, a show-műsorok. 
 
 
Rajz:  
Kreativitás. 

Gazdaság és pénzügyek: Gazdasági ismeretek: Pénzügyi és 
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A2-B1 szinten: 
Zsebpénz. 
A pénz szerepe a mindennapokban. Fizetési módok. 
Fogyasztás, reklámok.  
Üzletek, piacok típusai és jellemzőik. 
Vásárlás, szolgáltatások és a felmerülő problémák. 
 
B2, C1 szinten az eddig felsoroltak mellett még: 
Gazdaság, vállalkozások, cégek. 

gazdasági kultúra (pl. a családi költ-
ségvetés, pénzkezelés), családi gaz-
dálkodás, takarékosság, hitelfelvé-
tel, bankkártya. 
 
 
Történelem, Társadalomismeret 
fakultáció: 
A fogyasztói társadalom. 
 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
A reklám. 
 
 
Földrajz:  
A világgazdaság szerveződése és 
működése (pl. a pénzvilág működé-
se), a gazdasági élet területei és a 
munka világa. 
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3.6.2.3 Függelék: kommunikációs eszközök és fogalom-
körök 

3.6.2.3.1 Kommunikációs eszközök és fogalomkörök A1 és A2 szin-
ten 

 
Az alábbi táblázatok az egyes KER szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs esz-
közöket és fogalomköröket (nyelvi eszköztár), valamint a hozzájuk tartozó angol nyelvi példákat, 
amelyeknek megvalósítására az adott szinten lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök és a 
fogalomkörök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi szinteken még meg nem való-
suló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek. 
 
A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 
A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

1. Cselekvés, történés, létezés  
2. Birtoklás  
3. Térbeli viszonyok 
4. Időbeli viszonyok 
5. Mennyiségi viszonyok 
6. Minőségi viszonyok 
7. Logikai viszonyok 

 
3.6.2.3.1.1 Angol nyelv A1 

Kommunikációs eszközök 
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Yes, can I help you? 
Köszönés How do you do? 

Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

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

Elköszönés Goodbye. 
Bye-bye! 
See you! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
See you! 
Good night. 

Köszönet és arra reagá-
lás 

Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
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It’s very kind of you. Don’t mention it. 
Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 
May I/Can/ Let me introduce you to 
Rosy?  

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

Érdeklődés hogylét iránt 
és arra reagálás 

How are you today?  
How are you feeling today? 

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

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon. 

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

Gratulációk, jókívánság-
ok és arra reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 
Many happy returns (of the day) 
Congratulations! 
All the best! 
Cheers! 

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

Telefon felvétele Oxford, five oh two double one. Hello, this is Ms Brown 
speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.   
Megszólítás személyes 
levélben 

Dear John,   

Elbúcsúzás személyes 
levélben 

Best wishes, 
Love 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think? How do you like it? 
What’s your opinion about it? 

I think it is quite strange. I 
like it. That’s not bad. That’s 
fine/nice/great. 

Valaki igazának az elis-
merése és el nem ismeré-
se 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 
értés 

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

OK. 
All right. 
I think he’s wrong/right. 
I don’t agree. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 

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

Akarat, kívánság Would you like a biscuit? 
Can I have an ice-cream, please? 

Yes, please. 
I’d like an ice-cream, please. 
Yes, here you are. 

Csodálkozás Tom is twenty. Really? What a surprise! 
Képesség Can you ride a horse? Yes, I can. / No, I can’t. 
3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek meg-
nevezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What does it mean? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of… 
It means… 
It’s big and comfortable. 



Öt  évfo lyamos  képzés  –  Idegen nye lvek  tantárgycsoport  

1593 

Információ kérés, adás Are you all right? 
When are the guests coming? 
Did you see him? 
How do you make an omelette?  
Who’s that? 

Yes, I am. 
At 6 p.m. 
Yes, I did. 
You take two eggs and 
somemilk and flour. 
It’s me. 

Tudás, nem tudás Where is she? I have no idea. 
4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 
Meghívás és arra reagá-
lás 

Would you like to come to the cinema? 
Are you free on Tuesday? 
Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. / I’m sorry, I 
can’t. 
Yes, I am. 
Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  
Here you are. 
Would you like another drink? 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 
Yes, please. / No, thanks. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Did you say the castle? 
Visszakérdezés, ismétlés-
kérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés kéré-
se, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
Sorry, what does that mean? 

 
Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése 

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

drink milk. 
Present Continuous Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 
Múltidejűség Past Simple And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 
Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 

Saturday? 
Birtoklás kifejezése Present forms of 

have 
I have five friends at school. 

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

Genitive ’s Kate’s brother 
Whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, helymegha-
tározás  

Prepositions, Prepo-
sitional Phrases, 
Adverbs 

Here, there, on the left, on the 
right, in, on, under, opposite, 
next to, between, in front of, 
behind, above, inside, out-
side… 
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Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, 
never, once/twice a week, 
every day. 
I always make my bed. 
 She goes swimming twice a 
week. 

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

Now, 
Yesterday, last week, two years 
ago,  
Tomorrow, next week, on 
Monday, in 1997, in July, in 
summer 
at 5 o’clock, at 5. 
It’s eight.  
It’s quarter to eight. 

Mennyiségi viszonyok Singulars and plurals 
Regular and irregu-
lar plurals 

Boys, girls, 
Children, people, men, women 
… 

Cardinal numbers 1-
100 

 

Ordinal numbers  first, second, third, fourth 
Countable nouns 
Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you 
got? 
I’ve got a lot of/little money. 

Minőségi viszonyok Hasonlítás Comparative and 
superlative of short 
and long adjectives 
Irregular compara-
tive and superlative 
forms of adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary 
is the prettiest girl. 
The city is more expensive 
than the country. 
She’s the most intelligent stu-
dent. 
Good/bad/far (better, worse, 
farther) 
What’s it like? What colour is 
it?  

Modalitás Képesség can I can swim. 
Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 
Szövegösszetartó 
eszközök 

névelők Articles 
Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular noun  
Any +singular noun 
Nominative and Ac-
cusative of personal 
pronouns 
Demonstrative pronouns 
Indefinite pronouns 

A, an, the 
There are some pencils in the 
bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchboxes. 
There’s some water in the 
vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
I, he, they… 
Me, him, them… 
This, that, these, those 



Öt  évfo lyamos  képzés  –  Idegen nye lvek  tantárgycsoport  

1595 

Somebody, anybody, nobody, 
everybody 

 
3.6.2.3.1.2 Angol nyelv A2 

Kommunikációs eszközök 
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Can I help you? 
Köszönés How do you do?  

Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

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

Elköszönés Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 
Have a good trip! 
See you! 

Goodbye. 
Bye! 
Good night. 
Thanks. Bye! 
See you! 

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

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce my-
self. 
May I/Can/ Let me introduce you 
to Rosy?  

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

Érdeklődés hogylét iránt és 
arra reagálás 

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

Fine. / OK / All right. Much bet-
ter, thanks. Not very well, I am 
afraid. 

Bocsánatkérés és arra rea-
gálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon. 

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

Gratulációk, jókívánságok 
és arra reagálás 

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

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

Telefon felvétele Chichester, five oh two double one 
eight. 

Hello, this is Mary Brown speak-
ing. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking.  
Megszólítás személyes le-
vélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes le-
vélben 

Best wishes 
Love (from) 
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I’m looking forward to hearing 
from you soon. 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that?  

What do you think of that?  
How do you feel about that? 

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

Elégedettség, elégedetlen-
ség, bosszúság 

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

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

Csodálkozás Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 
This is a book for you.  

How come? 
Really? Is he? 
What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 
What are you looking forward to? 

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

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is quite strange. I 
like it. 

Valaki igazának az elisme-
rése és el nem ismerése 

You are right. You are wrong.  

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

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

Tetszés, nemtetszés Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 

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

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? 
Can I have an ice-cream, please? 

Yes, please. 
I’d like an ice-cream, please. 
Yes, here you are. 

Képesség Can you speak French? Yes I can. / No, I can’t. 
I can understand French. 

Szükségesség Is that necessarily so? People must sleep some-
times. 

Kötelezettség Do I have to...? Is it a must? We must fill it in.  
Lehetőség It may rain.   

She might be late. 
  

Ígéret Will you come and meet me at the sta- Don’t worry, I will. 
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tion? I promise to be there at five. 
Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 
I’d like to see that film 
It’d be great. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megne-
vezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What does it mean? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/It’s used for… 
It means… 
It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás Are you all right? 
When are the guests coming? 
Did you see him? 
How do you make an omelette?  
Who’s that? 

Yes, I am. 
At 6 p.m. 
You take two eggs and some 
milk and flour. 
It’s me. 

Tudás, nem tudás Where is she? I have no idea. 
Egymást követő események 
leírása 

What happened? First she finished lunch, then 
she phoned her friend and 
finally they all met at the 
cinema. 

Bizonyosság, bizonytalan-
ság 

Do you think they will come? 
How old do you think she is? 

They will probably come. 
They might come, or they 
might not come. 
She might be about  25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 
Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 
Meghívás és arra reagálás Would you like to come to the cinema? 

Are you free on Tuesday? 
Let’s meet on Sunday. 

Yes, I’d love to. / I’m sorry, 
I can’t. 
Yes, I am. 
Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  
Here you are. 
Would you like another drink? 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 
Yes, please. / No, thanks. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 
Sorry, what did you say his 
name was? 

Nem értés, magyarázatkérés, magyará-
zatértés ellenőrzése 

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

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

Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 
more slowly, please? 
Sorry, that was a bit too 
fast. 
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Fogalomkörök 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése 

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

drink milk. 
Present Continuous Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 
Present Perfect Sim-
ple 

Have you done your room? I 
haven’t finished it yet. 

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

Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 
Saturday? 

Future with Will When will you be fourteen? 
Birtoklás kifejezése Present forms of 

have 
I have five friends at school. 

Past forms of have I didn’t have many friends at 
school. 

Have with will At the age of 25 I will have a 
car. 

Possessive pronouns My, your, his/her/its, our, their 
dog  

Possessive pronouns Mine, yours, …theirs 
Genitive ’s Kate’s brother 

Whose? 
Of the corner of the room 

Térbeli viszonyok Irányok, helymegha-
tározás  

Prepositions, Prepo-
sitional Phrases, Ad-
verbs 
Picture location 

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

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

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

Now, yesterday, last week, 
two years ago, tomorrow, next 
week, on Monday, in 1997, in 
July, in summer 
at 5 o’clock, at 5. 
It’s eight.  
It’s quarter to eight.  

Időtartam How long? (Past 
Simple) 

How long were you in hospi-
tal? For two weeks. 

Időhatározók Present 
Perfectben 

Already, yet, just I have already read it.  He has 
not finished it yet.  
She has just entered the room.  
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Mennyiségi viszonyok Singulars and plurals 
Regular and irregular 
plurals 

Boys, girls, 
Children, people, men, women 
… 

Cardinal numbers   
Ordinal numbers  first, second, third, fourth… 
Countable nouns 
Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you 
got? 
I’ve got a lot of/little money. 
A cup of tea, a piece of cake… 
All, both, none, neither 
Each, every 

Minőségi viszonyok Hasonlítás Comparative and 
superlative of short  
and long adjectives 
Irregular compara-
tive and superlative 
forms of adjectives 

Tom’s younger than Sue. 
Mary is the prettiest girl. 
The city is more expensive 
than the country. 
She’s the most intelligent stu-
dent. 
I’m as tall as you. 
Good/bad/far (better, worse, 
farther) 
What’s it like? What colour is 
it?  
What does it 
look/sound/taste/feel like? 

Modalitás Képesség 
Engedélykérés 
Tanácsadás 
Kötelezettség 
Tiltás 

can 
Can/could/may  
Should  
Have to 
Mustn’t 

I can swim. 
Can/Could/May I join you? 
You should ask her. 
Did you have to be there? 
Children mustn’t smoke. 

Logikai viszonyok Feltételesség 
 
Célhatározás 

Linking words 
Conditional 1 
Infinitive of purpose 

And/or/but/because 
We’ll stay at home if it rains. 
I’ve been to London to visit 
the Queen. 

Szövegösszetartó 
eszközök 

Névelők 
Névmások 

Articles 
Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular noun  
Any +singular noun 
Nominative and Ac-
cusative of personal 
pronouns 
Demonstrative pronouns 
Indefinite pronouns 

A, an, the 
There are some pencils in the 
bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchboxes. 
There’s some water in the 
vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
I, he, they… 
Me, him, them… 
This, that, these, those 
Somebody, anybody, nobody, 
everybody 

Függőbeszéd Jelen időben Reported Speech 
with present report-

He says he is tired. 
I don’t know where he lives. 
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ing verb Tell him to stop it. 
 
3.6.2.3.2 Kommunikációs eszközök és fogalomkörök B1- és B1 szin-

ten 
 
Az alábbi táblázatok az egyes KER szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs esz-
közöket és fogalomköröket (nyelvi eszköztár), valamint a hozzájuk tartozó angol nyelvi példákat, 
amelyeknek megvalósítására az adott szinten lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök és a 
fogalomkörök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi szinteken még meg nem való-
suló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek. 
 
A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 
A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

1. Cselekvés, történés, létezés 
2. Birtoklás 
3. Térbeli viszonyok 
4. Időbeli viszonyok 
5. Mennyiségi viszonyok 
6. Minőségi viszonyok 
7. Logikai viszonyok 

 
3.6.2.3.2.1 Angol nyelv B1- 
 

Kommunikációs eszközök 
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. Pardon? 
Köszönés How do you do?  

Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

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

Elköszönés Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
See you! 
Good night. 
Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagá-
lás 

Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Don’t mention it. 



Öt  évfo lyamos  képzés  –  Idegen nye lvek  tantárgycsoport  

1601 

Bemutatkozás, bemuta-
tás 

My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce my-
self. 
May I/Can/ Let me introduce you to 
Rosy?  

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

Telefonon más személy 
kérése 

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

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál elköszö-
nés 

I’ll call back again later this eve-
ning. 
It was lovely to speak to you. 
Thanks for ringing. Bye! 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 
Érdeklődés hogylét iránt 
és arra reagálás 

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

Fine. / OK / All right. Much bet-
ter, thanks. Not very well, I am 
afraid. 

Engedélykérés és reagá-
lás: 

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

Yes, go ahead. 
Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon 

That’s all right. 
It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánság-
ok és arra reagálás 

Happy Christmas/New 
year/Birthday! 
Many happy returns (of the day) 
Congratulations! 

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

Megszólítás személyes 
levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 
levélben 

Best wishes, 
Love (from), 
I am looking forward to hearing 
from you soon. 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

What do you think of that? 
How do you feel about that? 

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

Elégedettség, elégedet-
lenség, bosszúság 

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

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

Csodálkozás Jane has lost her money. How come? 
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Tom is twenty. 
This is a book for you.  

Is he? 
What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 
What are you looking forward to? 

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

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boyfriend 
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök  
Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I 
like it. 

Valaki igazának az elis-
merése és el nem ismeré-
se 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 
értés 

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

OK 
All right. 
I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-
ség 

Are you interested in sports? I am interested in gardening. 
It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 

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

Dicséret, kritika You are really helpful.  
Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, please. 
Képesség Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 
I can understand French. 
I am unable to ride a horse. 

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

We must fill it in now. 
Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? People must sleep some-
times. 

Lehetőség It may rain. 
She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-
tion? 

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

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

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

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 
Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / terri-

ble. 
Szándék, terv Are you going to visit the Browns today? I’m planning to do so.  
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/ It’s used for… 
It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás Are you all right? 
When are the guests coming? 

Yes, I am. 
At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 
Események leírása What happened? First she finished lunch, then 

she phoned her friend and 
finally they all met at the 
cinema. 

Bizonyosság, bizonyta- Do you think they will come? They will probably come. 
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lanság How old do you think she is? They might come, or they 
might not come. 
She can’t be very old. She 
must be 25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

Do you have a pen by any chance? 
Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t.  
I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 
Segítségkérés és arra 
való reagálás 

Will you do the washing up for me, 
please? 

Certainly. Not now. I am 
very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 
bring you something? 
I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 
That would be kind of you. 

Meghívás és arra reagá-
lás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet on 
Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  
Here you are. 
Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 
  

Tanács és arra reagálás What shall I do?  
What do you recommend me? 

I think you should … 
I don’t think you should…. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 
Sorry, what did you say his 
name was? 

Nem értés, magyarázatkérés, magyará-
zatértés ellenőrzése 

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

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

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

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés kez-
dése 

I’ll tell you what;  
I’ve just had a thought. 
The question is how many… 
The trouble is, that…. 

Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 
then… 

Összefoglalás Well, to sum it up… 

Beszélgetés lezárása Right…okay 
Well, it’s been nice talking 
to you. 

 
 

Fogalomkörök 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-    
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ténés, létezés 
kifejezése 

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

Present Continuous Why is she crying? I’m not lis-
tening. I’m leaving. 

Presen Perfect Simple Have you done your room? 
I haven’t finished it yet. 

Present Simple Pas-
sive 

The school is renovated as it is 
very old. 

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

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

  
Jövőidejűség Going to What are you going to do on 

Saturday? 
Future with will When will you be fourteen? 

Birtoklás kifejezése Past forms of have I didn’t have many friends at 
school. 

Have with will At the age of 25 I will have a 
car. 

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

Genitive ’s Kate’s brother 
Whose? 

Possessive pronouns Mine, yours, his 
Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 
Térbeli viszo-
nyok 

Irányok, helymeg-
határozás  

Prepositions, Preposi-
tional Phrases, Ad-
verbs 
Picture location, 
Geographical loca-
tion 

Here, there, on the left, on the 
right, in, on, under, opposite, 
next to, between… 

Időbeli viszo-
nyok 

Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, nev-
er, once/twice a week, every 
day. 

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

Now, 
Yesterday, last week, two years 
ago,  
Tomorrow, next week 
In 1997, in July, at 5 o’clock, on 
Monday 
It’s eight.  
It’s quarter to eight. 

Időtartam How long? (Past 
simple) 

How long were you in Spain? 
One month. 

 Adverbs with the 
Present Perfect 
Already, yet, just 

I have already read it.  He has 
not finished yet.  
She has just entered the room.  
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Mennyiségi viszonyok Singulars and plurals 
Regular and irregular 
plurals 

Boys, girls, 
Children, people, men, wom-
en… 

Cardinal numbers 1-
100- 

 

Ordinal numbers  first, second… 
Countable nouns 
Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you 
got? 
I’ve got a lot of/little money. 
A cup of tea, a piece of choco-
late 

 all, both, none, neither, every, 
each 
There were 3 apples on the 
plate. Each tasted good. 

Minőségi viszo-
nyok 

Hasonlítás Comparative and 
superlative of short 
adjectives 
With long adjectives 
Irregular comparative 
and superlative forms 
of adjectives 
Enough 
Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary 
is the prettiest girl.  
She is the most intelligent of all. 
I’m as tall as you.  
This novel is more interesting 
than the other one. 
Good/bad (better, worse) 
What’s it like? What colour is 
it?  
What does it 
look/sound/taste/feel like? 
It isn’t good enough. 
The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség, 
engedélykérés 

Can (ability) 
Can/could/may ex-
pressing permission 

I can swim. 
Can/could/may I join you, 

Could, was able to At last I could pass the axam. 
She was able to open the tin 
with a knife. 

Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 
Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 
Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 
Valószínűség, lehe-
tőség 

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

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

Logikai viszo-
nyok 

 Linking words And/or/but/because 
Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 
Célhatározás purpose We help you so that you can 

pass this exam. 
Szövegösszetartó 
eszközök 

 Articles 
Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular noun  
Any +singular noun 

A, an, the 
There are some pencils in the 
bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchboxes. 
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Nominative and Ac-
cusative of personal 
pronouns 
Demonstrative pronouns 
Indefinite pronouns 

There’s some water in the vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
I, he, they… 
Me, him, them… 
This, that, these, those 
Somebody, anybody, nobody, 
everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 
present reporting verb  

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

 
3.6.2.3.2.2 Angol nyelv B1 

Kommunikációs eszközök 
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. 

I’m sorry to disturb you. 
Pardon? 
Yes, can I help you? 

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

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

Elköszönés Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 
Have a good trip! 
See you later. 
Let’s keep in touch! 

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

Köszönet és arra reagálás Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 
I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Don’t mention it. 
My pleasure. 

Bemutatkozás, bemuta-
tás 

My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce my-
self. 
May I/Can/ Let me introduce you to 
Rosy?  

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

Telefonon más személy 
kérése 

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

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál elköszö-
nés 

I’ll call back again later this eve-
ning. 
It was lovely to speak to you. 
Thanks for ringing. Bye! 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 
Érdeklődés hogylét iránt How are you feeling today? Fine. / OK / All right. Much bet-
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és arra reagálás What’s the matter? ter, thanks. Not very well, I am 
afraid. 
Actually, I’m suffering from… 

Engedélykérés és reagá-
lás 

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

Yes, go ahead. 
Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon. 
Please, forgive me. 

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

Gratulációk, jókívánság-
ok és arra reagálás 

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

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

Megszólítás személyes és 
hivatalos levélben 

Dear John,  
Dear Sir/Madam, 

 

Elbúcsúzás személyes és 
hivatalos levélben 

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

 

Együttérzés és arra rea-
gálás 

I am sorry. /I am sorry about it. 
I am sorry to hear that 
Oh, dear! 
What a shame! 
What a pity! 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

What do you think of that? 
How do you feel about that? 

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

Elégedettség, elégedet-
lenség, bosszúság 

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

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

Csodálkozás Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 

How come? 
Is he? 
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This is a book for you.  
Were you surprised to hear the 
news? 

What a surprise! 
I could hardly believe it. 
Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 
What are you looking forward to? 

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

Aggodalom, félelem What’s the matter?  You look wor-
ried. 
Are you worried about? 

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

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I 
like it. 

Valaki igazának az elis-
merése és el nem ismeré-
se 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 
értés 

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

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

Érdeklődés, érdektelen-
ség 

Are you interested in sports? I am interested in gardening. 
It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 
You like meat, don’t you? 

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

Dicséret, kritika: It’s excellent! It’s a great idea! 
You are really helpful. 

  

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

I’d like an ice-cream, please. 
Yes, here you are. 

Képesség 
  

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

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

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

We must fill it in now. 
Right now. 

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

People must sleep some-
times. 
Classical music does not 
need to be boring. 

Lehetőség It may rain.   
She might be late. 
He might be invited. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-
tion? 

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

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

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

Ítélet, kritika What’s your reaction to the news? 
Do you approve of this action? 

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

Szándék, terv Are you going to visit the Browns to-
day? 

I’m planning to do so.  
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What are you going to do?  
Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 
It won’t happen again, I 
promise.  
Mind your own business. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek meg-
nevezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What does it mean? 
What does it stand for? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/It’s used for… 
It means… 
It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás Are you all right? 
When are the guests coming? 
Did you see him? 
How do you make an omelette?  
Who’s that? 
Can you tell me the way to..? 

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

Tudás, nemtudás Where is she? 
Do you know where he is? 

I have no idea / clue. 

Események leírása What happened? First she finished lunch, then 
she phoned her friend and 
finally they all met at the 
cinema. 
After opening the door she 
called the ambulance. 
While waiting for the ambu-
lance she told the 
neighbours. 

Bizonyosság, bizonyta-
lanság 

Do you think they will come? 
How old do you think she is? 
Do you think it’s real silk? 

They will probably come. 
They might come, or they 
might not come. 
She can’t be very old. She 
must be 25. 
It seems to be real silk. 
I’m not sure. 
Perhaps./ Maybe. 
I don1t think she has ever 
been there. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. I don’t suppose 
they can come any earlier. I suppose he 
is right. 

 

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

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

Cél, magyarázat What’s this used for? 
What’s the point of that? 
How does it work? 

It’s for cooking. 
It’s to work with. 
You switch it on here. 

Emlékezés, nem emléke-
zés 

Do you remember where you left it? 
Did you remember to lock the door? 

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

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök  
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

Do you have a pen by any chance? 
Would you pass me the sugar, please? 
Chris, could you do me a great favour? 

Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t.  
I am afraid, I don’t. 
Certainly. 
Yes, sure. 

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

Good idea. 

Segítségkérés és arra 
való reagálás: 

Will you do the washing up for me, 
please? 

Certainly. Not now. I am 
very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 
bring you something? 
I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 
That would be kind of you. 

Meghívás és arra reagá-
lás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet on 
Sunday. 
Can we meet, say, at six? 

Yes, I am. Good idea. 
Yes, that would be okay. 
Sorry, I can’t. 

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

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 
No, thank you 
An orange, please. 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  
What do you recommend me? 
What do you think I should do? 
What advice would you give me? 

I think you should … 
I don’t think you should…. 
Why don’t you, 
You ought to… 

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

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 
Sorry, what did you say his 
name was? 

  Nem értés, magyarázatkérés, magyará-
zatértés ellenőrzése 

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

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

  Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 
more slowly, please?  
Sorry, I couldn’t catch it. 
Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés kez-
dése 

I’ll tell you what;  
I’ve just had a thought. 
The question is… 
The trouble is…. 
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 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 
then/ after that… 
All the overhead lockers 
started rattling. In the end, 
we landed safely. 
Suddenly, there was a loud 
bang. 
Firstly, Secondly… 

 Összefoglalás Well, to sum it up…, All in 
all..., In conclusion… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay…anyway 
Well, it’s been nice talking 
to you. 

 Helyesbítés No, nowadays it is not the 
case. 

 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 
The only problem here is, … 

 
 

Fogalomkörök 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése 

   
Jelenidejűség Present Simple When do you get up? I 

don’t drink milk. 
Present Continuous Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 
Present Perfect 
Simple 

Have you done your room? 
I haven’t finished it yet. 

Present Perfect 
Continuous 

I have been learning Eng-
lish for 4 years. 

Present Simple Pas-
sive 

The school is renovated as it 
is very old. 

Present Perfect Pas-
sive 

Our car has just been re-
paired. 

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

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

Past Simple Passive When was this book writ-
ten? 

Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 
Saturday? 

Future with Will 
Sudden decisions 

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

Future Simple Pas-
sive 

When will it be done? 

Birtoklás kifejezése Present forms of I have five friends at school. 
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have   
Past forms of have I didn’t have many friends 

at school. 
Have with will At the age of 25 I will have 

a car. 
Possessive adj. My, your, his/her/its, our, 

their dog  
Genitive ’s 
  

Kate’s brother 
Whose? 

Of The corner of the room 
Possessive pronouns Mine, yours, his 
Belong to Who does this bag belong 

to? 
Oh, this is mine. 

Térbeli viszonyok Irányok, helymegha-
tározás  

Prepositions, Prepo-
sitional Phrases, 
Adverbs 
Picture location 
Geographical loca-
tion 

Here, there, on the left, on 
the right, in, on, under, op-
posite, next to, between, in 
front of, behind, above, in-
side, outside… 
At the top / at the bottom of, 
on the left hand side 
In the east/west… 
along the river, through the 
forest, past the shop… 

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

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

Now 
Yesterday, last week, two 
years ago 
Tomorrow, next week 
In 1997, in July, at 5 
o’clock, on Monday, in 
summer, this time yesterday 
/ tomorrow, by 9 o’clock 
yesterday  
It’s eight.  
It’s quarter to eight. 
While I was watching TV, 
Marry arrived. 
When I entered, the boys 
were fighting. 

Időtartam How long? (Past 
simple) 

How long were you in 
Spain? For two weeks. 

 Adverbs with the 
Present Perfect 
Already, yet, just 

I have already read it. He 
has not finished it yet.  
She has just entered the 
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How long (Present 
Perfect Simple, Con-
tinuous) 

room.  
We haven’t met yet, I sup-
pose. 
I have been sitting here for 
hours/since 10 o’clock. 

Mennyiségi viszonyok Singulars and plu-
rals 
Regular and irregu-
lar plurals 

Boys, girls 
Children, people, men, 
women … 

Cardinal numbers   
Ordinal numbers  First, second, third, fourth… 
Countable nouns 
Uncountable nouns 

How many CDs have you 
got? 
a great number of people 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you 
got? 
I’ve got a lot of/little mon-
ey. 
A cup of tea, a piece of 
chocolate 
a great deal of energy, plen-
ty of 
a little/little 
a few/few 
all, both, none, neither, eve-
ry, each 
There were 3 apples on the 
plate. Each tasted good. 

Minőségi viszonyok Hasonlítás Comparative and 
superlative of short  
and long adjectives 
Irregular compara-
tive and superlative 
forms of adjectives 
Enough 
Too, quite 

Tom’s younger than Sue. 
Mary is the prettiest girl.  
She is the most intelligent 
of all students. 
I’m as tall as you.  
This novel is more interest-
ing than the other one. 
Good/bad/far (better, worse, 
farther), po-
lite/slowly/modern… 
What’s it like? What colour 
is it?  
What does it 
look/sound/taste/feel like? 
It isn’t good enough. 
The cake tastes quite good. 
It’s not quite satisfactory. 
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Modalitás Képesség 
Engedélykérés 
Múltbéli képesség 
Tanácsadás 
Kötelezettség 
Tiltás 
Valószínűség, lehető-
ség 

Can  
Can/could/may  
Could, was able to 
Manage to 
Should/shouldn’t 
Have to  
Mustn’t 
Must / may / might  
/ can’t + present 
infinitive  

I can swim. 
Can/Could/May I join you? 
At last I could pass the ex-
am. 
She was able to open the tin 
with a knife. 
How did you manage to 
come in? 
You should ask her. 
Did you have to be there? 
You mustn’t smoke here. 
John must be ill. 
He can’t be at school. 

Logikai viszonyok  Linking words And / or / but / because / 
although /However 
So, that’s why, on the other 
hand, either-or, neither-nor 

Feltételesség Conditional1. 
  
Conditional2. 
 
Time clauses with 
future meaning 

We’ll stay at home if it 
rains. 
We would stay at home if it 
began to rain. 
When Dad comes home, 
he’ll be angry with you. 

Célhatározás Purpose I helped him so that he 
could pass his exam. 

Szövegösszetartó 
eszközök 

Névelők 
Névmások 

Articles 
Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular 
noun  
Any +singular noun 
Nominative and 
Accusative of per-
sonal pronouns 
Demonstrative pronouns 
Indefinite pronouns 
Reflexive pronouns 
Relative pronouns 
Propwords 
Substitute do 

A, an, the, zero article 
There are some pencils in 
the bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchbox-
es. 
There’s some water in the 
vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
I, he, they… 
Me, him, them… 
This, that, these, those 
Somebody, anybody, no-
body, everybody 
Myself, themselves 
The girl who lives next door 
bought a car. The book I 
gave you… 
One, ones 
Which one would you like? 
He asked me to help him, 
and I did. 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech 
with present report-
ing verb  

He says he is tired. 
I don’t know where he lives. 
Tell him to stop it. 
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Múlt időben Reported speech 
with past reporting 
verb 

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

 
3.6.2.3.3 Kommunikációs eszközök és fogalomkörök B2 szinten 
 
Az alábbi táblázatok az egyes KER szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs esz-
közöket és fogalomköröket (nyelvi eszköztár), valamint a hozzájuk tartozó angol nyelvi példákat, 
amelyek megvalósítására az adott szinten lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök és a 
fogalomkörök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi szinteken még meg nem való-
suló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek. 
  
A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

7. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
8. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
9. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
10. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
11. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
12. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök. 

 
A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

8. Cselekvés, történés, létezés  
9. Birtoklás  
10. Térbeli viszonyok 
11. Időbeli viszonyok 
12. Mennyiségi viszonyok 
13. Minőségi viszonyok 
14. Logikai viszonyok. 

 
3.6.2.3.3.1 Angol nyelv B2 

Kommunikációs eszközök 
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. 

I’m sorry to disturb you. 
Pardon? 
Yes, can I help you? 

Köszönés How do you do?  
Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
How are you doing? How’s things? 
Hi! 

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

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

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

Köszönet és arra reagá- Thanks. Not at all. 
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lás Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 
You’re most kind. 
I’d like to thank you for your help. 

You are welcome. 
No problem. 
Don’t mention it. 
My pleasure. 

Bemutatkozás, bemuta-
tás 

My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce 
myself. 
May I/Can/ Let me introduce you to 
Rosy?  
Have you met Tom? 

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

Telefonon más személy 
kérése 

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

Speaking. 
Yes, just a minute, please. 
Hold on a minute, please. 

Telefonálásnál elköszö-
nés 

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

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 
Érdeklődés hogylét iránt 
és arra reagálás 

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

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

Engedélykérés és reagá-
lás 

May I use your telephone? 
Do you mind if I open the window? 
Would you be so kind as to…? 

Yes, go ahead. 
Not at all. 
Certainly. 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I do apologize. 
I beg your pardon. 
Please, forgive me. 
I’m awfully sorry, but… 

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

Gratulációk, jókívánság-
ok és arra reagálás 

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

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

Megszólítás személyes 
és hivatalos levélben 

Dear John,  
Dear Sir/Madam, 
To whom it may concern 

 

Elbúcsúzás személyes és 
hovatalos levélben 

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

 

Együttérzés és arra rea-
gálás 

I am sorry. /I am sorry about it. 
I am sorry to hear that 
Oh, dear! 
What a shame! 
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What a pity! 
Please accept my deepest 
sympathy… 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

I regret to inform you, 
Sorry to hear that… 

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

Elégedettség, elégedet-
lenség, bosszúság 

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

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

Csodálkozás Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 
This is a book for you.  
Were you surprised to hear the 
news? 

How come? 
Is he? 
What a surprise! 
I could hardly believe it. 
Amazing, isn’t it? 
That’s awesome! 
You must be joking. 

Remény What are you hoping for? 
What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 
I hope you’ll have time to join me 
for dinner. 
I can’t wait…/I can hardly wait… 

Hála I’m so grateful to you 

You’re most kind 

 

Aggodalom, félelem What’s the matter?  You look 
worried. 
Are you worried about? 

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

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think? How do you like it? 
What’s your view? 
How do you find it? 

I think it is rather strange. I 
like it. 
In my humble opinion… 
I suppose / I assume 
As for me… 
As far as I’m concerned 
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Valaki igazának az elis-
merése és el nem ismeré-
se 

You are right. You are wrong.   

Egyetértés, egyet nem 
értés 

Do you agree or disagree? 
What’s your opinion? 
How do you feel about it?  

How do you find it? 

I’m afraid I don’t agree. 
OK 
All right. 
I think he’s wrong/right. 
I doubt whether… 
I doubt it. / No doubt… 
I couldn’t agree more 

Érdeklődés, érdektelen-
ség 

Are you interested in sports? 

Are you keen on…? 

I am interested in gardening. 
It doesn’t really bother me. 
I have a keen interest in /I’m 
keen on… 

Tetszés, nemtetszés Do you like Greek food? 
 
What do you think of my boyfriend? 
You like meat, don’t you? 

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

Dicséret, kritika: It’s excellent! It’s a great idea! 
You are really helpful. 
Good job! 
What a pleasant surprise! 
It’s absolutely delicious! 
You shouldn’t have done it. 

  

Közömbösség I couldn’t care less. 
I don’t mind. 

 

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

I wish (I/you could)… 

I’d like an ice-cream, please. 
Yes, here you are. 

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

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

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

We must fill it in now. 
Right now. 

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

It’s time/It’s high time… 

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

Lehetőség It may rain.   
She might be late. 
He might be invited. 
He must have missed the bus. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 
station? 

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

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

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

Ítélet, kritika What’s your reaction to the news? 
Do you approve of this action? 

That’s good/not bad/terrible. 
It’s too… 
It’s not…enough. 
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Szándék, terv Are you going to visit the Browns 
today? 
What are you going to do? 
What do you intend to do? 
How about…? 

I’m planning to do so.  
I’m (not) willing to… 

Preferenciák What would you prefer to do? I’d rather (not) … 
I’d prefer to… 
I prefer tea to coffee. 
You’d better (not) 

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

It won’t happen again, I 
promise.  
Mind your own business. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek meg-
nevezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What does it mean? 
What does it stand for? 
What is his house like? 
What does it look/sound/smell/feel like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/It’s used for… 
It means… 
 
It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás Are you all right? 
When are the guests coming? 
Did you see him? 
How do you make an omelette?  
Who’s that? 
Can you tell me the way to..? 
How far is it? 
How long does it take? 

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

Tudás, nemtudás Where is she? 
Do you know where he is? 
Do you happen to know… 

I have no idea / clue. 

Események leírása What happened? First she finished lunch, then 
she phoned her friend and 
finally they all met at the 
cinema. 
After opening the door she 
called the ambulance. 
While waiting for the 
ambulance she told the 
neighbours. 

Bizonyosság, bizonyta-
lanság 

Do you think they will come? 
How old do you think she is? 
Do you think it’s real silk? 

They will probably come. 
They might come, or they 
might not come. 
She can’t be very old. She 
must be 25. 
It seems to be real silk. 
I’m not sure. 
Perhaps./ Maybe. 
I don1t think she has ever 
been there. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it.  
I don’t suppose they can come any 
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earlier. 
I suppose he is right. 

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

Well, simply because she’d 
like to meet the teacher. 
He didn’t give way; this is 
how it happened. 
As a result/consequence of… 
We left early in order to be on 
time. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 
What’s the point of that? 
How does it work? 

It’s for cooking. 
It’s to work with. 
You switch it on here. 

Emlékezés, 
nememlékezés 

Do you remember where you left it? 
Did you remember to lock the door? 

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

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

Do you have a pen by any chance? 
Would you pass me the sugar, please? 
Chris, could you do me a great favour? 
I’d like you to… 

Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t.  
I am afraid, I don’t. 
Certainly. 
Yes, sure. 

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

Good idea. 
I’d rather not. 
I’d prefer to… 

Segítségkérés és arra 
való reagálás: 

Will you do the washing up for me, 
please? 

Certainly. Not now. I am very 
busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store.  
Shall I bring you something? 
I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 
That would be kind of you. 

Meghívás és arra reagá-
lás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet on 
Sunday. 
Can we meet, say, at six? 

Yes, I am. Good idea. 
 
Yes, that would be okay. 
Sorry, I can’t. 

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

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 
No, thank you 
 
An orange, please. 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  
What do you recommend me? 
What do you think I should do? 
What advice would you give me? 

I think you should … 
I don’t think you should…. 
Why don’t you, 
You ought to… 
You’d better… 
I’d rather you… 

Reklamálás It was terrible. 
It’s too cold. 
I have a complaint. 
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This doesn’t work. 
6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 
Sorry, what did you say his 
name was? 

Nemértés, magyarázatkérés, magyará-
zatértés ellenőrzése 

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

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

Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little more 
slowly, please?  
Sorry, I couldn’t catch it. 
Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés kez-
dése 

I’ll tell you what;  
I’ve just had a thought. 
The question is… 
The trouble is…. 
As far as I’m concerned… 
As regards me.. 
Let me tell you… 

Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 
then/ after that… 
All the overhead lockers 
started rattling. In the end, we 
landed safely. 
Suddenly, there was a loud 
bang. 
Firstly, Secondly,… 
Going back to the point… 

Összefoglalás Well, to sum it up…, All in all..., 
In conclusion… 
Having taken all the facts into 
consideration… 

Beszélgetés lezárása Right…okay…anyway 
Well, it’s been nice talking to 
you. 

Témaváltás Talking of… 
That reminds me of… 
On the other hand… 

Félbeszakítás I’m sorry to interrupt… 
Can I come in here? 
Could I have a word here? 

Helyesbítés No, nowadays it is not the 
case. Though, quite the 
contrary 

Körülírás To put it another way,  
Let me cear myself. 

Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 
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The only problem here is… 
 
 

Fogalomkörök 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése 

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

drink milk. 
Present Continuous Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 
Present Perfect 
Simple 

Have you done your room? 
I haven’t finished it yet. 

Present Perfect 
Continuous 

I have been learning English 
for 4 years. 

Present Simple 
Passive 

The school is renovated as it 
is very old. 

Present Perfect 
Passive 

Our car has just been 
repaired. 

Múltidejűség Past Simple 
  

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

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

Past Perfect Simple The concert had started 
when we arrived. 

Past Perfect 
Continuous 

The refugee had been 
swimming for hours when he 
was rescued from the sea. 

Past Simple Passive When was this book written? 
Past Perfect Passive He had been operated on by 

the time his wife arrived. 
Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 

Saturday? 
Future with Will 
Sudden decisions 

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

Future Continuous We’ll be flying at 4,000 feet. 
Future Perfect 
Simple 

By this time tomorrow ’ll 
have passed my exam. 

Future Simple 
Passive 

When will it be done? 

Igealakok The Gerund Seeing is believing. 
The Infinitive It’s easy to play football. 
The Bare Infinitive Make him believe you. 

Birtoklás kifejezése Have I have five friends at school. 
I didn’t have many friends at 
school. 
At the age of 25 I will have a 
car. 
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Possessive adj. My, your, his/her/its, our, 
their dog  

Genitive ’s Kate’s brother 
Whose? 

Of The corner of the room 
Possessive pronouns Mine, yours, his 
Belong to Who does this bag belong 

to? 
Oh, this is mine. 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatá-
rozás  

Prepositions, 
Prepositional 
Phrases, Adverbs 
Picture location 
Geographical 
location 

Here, there, on the left, on 
the right, in, on, under, 
opposite, next to, between, 
in front of, behind, above, 
inside, outside… 
At the top / at the bottom of, 
on the left hand side 
In the east/west… 
along the river, through the 
forest, past the shop… 

Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, 
never,  seldom, regularly, 
once/twice a week, every 
day. 
I always make my bed. 
She goes swimming twice a 
week. 
Idiomatic expressions: once 
in a blue moon 

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

Now 
Yesterday, last week, two 
years ago 
Tomorrow, next week 
In 1997, in July, at 5 
o’clock, on Monday, in 
summer, this time yesterday 
/ tomorrow, by 9 o’clock 
yesterday  
As soon as, until, unless 
It’s eight.  
It’s quarter to eight. 
While I was watching TV, 
Marry arrived. 
When I entered, the boys 
were fighting. 

Időtartam How long? (Past 
simple) 

How long were you in 
Spain? For two weeks. 

Adverbs with the 
Present Perfect 
Already, yet, just 
How long (Present 
Perfect Simple, 

I have already read it. He 
has not finished it yet.  
She has just entered the 
room.  
We haven’t met yet, I 
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Continuous) suppose. 
I have been sitting here for 
hours/since 10 o’clock. 

Mennyiségi viszonyok Singulars and plurals 
Regular and irregular 
plurals 

Boys, girls 
Children, people, men, 
women … 

Cardinal numbers, 
fractions, 
percentages 

One third, 50 per cent 

Ordinal numbers  First, second, third, fourth… 
Countable nouns 
Uncountable nouns 
Collective nouns 
Quantifiers 

How many CDs have you 
got? 
a great number of people 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you 
got? 
I’ve got a lot of/little money. 
A cup of tea, a piece of 
chocolate 
Staff, news… 
a great deal of energy, plenty 
of 
a little/little 
a few/few 
all, both, none, neither, 
every, each 
There were 3 apples on the 
plate. Each tasted good. 
A pair of boots, a rasher of 
bacon… 

Minőségi viszonyok Hasonlítás Comparative and 
superlative of short  
and long adjectives 
Irregular 
comparative and 
superlative forms of 
adjectives 
Enough 
Too, quite 
So /such 

Tom’s younger than Sue. 
Mary is the prettiest girl.  
She is the most intelligent of 
all students. 
I’m as tall as you.  
This novel is more 
interesting than the other 
one. 
Good/bad/far (better, worse, 
farther), 
polite/slowly/modern… 
What’s it like? What colour 
is it?  
 
What does it 
look/sound/taste/feel like? 
It isn’t good enough. 
The cake tastes quite good. 
It’s not quite satisfactory. 
Too young to / not old 
enough to 
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It’s so good /It’s such a nice 
day. 

Modalitás Képesség 
Engedélykérés 
Múltbéli képesség 
Múltbéli képesség 
Tanácsadás 
Kötelezettség 
Tiltás 
Valószínűség, lehető-
ség 
Múlt idő kifejezése 

Can  
Can/could/may  
Could, was able to 
Manage to 
Should/shouldn’t, 
ought to /oughtn’t 
Have to  
Mustn’t 
Must / may / might  / 
can’t + present 
infinitive  
Used to /would 

I can swim. 
Can/Could/May I join you? 
At last I could pass the 
exam. 
She was able to open the tin 
with a knife. 
How did you manage to 
come in? 
You should ask her. 
You ought to have done it. 
Did you have to be there? 
You mustn’t smoke here. 
John must be ill. 
He can’t be at school. 
He can’t have been at 
school, I saw him in the 
cinema. 
He used to / would  play 
rugby in primary school. 

Logikai viszonyok  Linking words And / or / but / because / 
although /However/ Though 
So, that’s why, on the other 
hand, either-or, neither-nor, 
otherwise, as, hence, 
whereas, in spite of, despite 

Feltételesség Conditional1. 
Conditional2. 
Time clauses with 
future meaning 
Conditional 3 
Wish / If only 
Mixed Conditionals 
Had better / would 
rather 
It’s (high )time 

We’ll stay at home if it 
rains. 
We would stay at home if it 
began to rain. 
When Dad comes home, 
he’ll be angry with you. 
We would have stayed at 
home if it had rained. 
I wish you were /had been 
here. 
I wish you’d stop smoking. 
If he hadn’t died, he’d be a 
millionaire. 
He’d better leave. 
I’d rather go home now. 
It’s time you saw a doctor. 

Célhatározás Purpose I helped him so that he could 
pass his exam. 
I went there in order to buy 
it. 

Utókérdés Question tags You love it, don’t you? 
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Nobody’s perfect, are they? 
Let’s go, shall we? 

Kötőmód Conjunctive I suggest that he be in awe 
of his father. 

Fordított szórend ki-
emeléshez 

Inversion to add 
emphasis 

Not only did he forget about  
her birthday, but about the 
wedding anniversary too. 

Műveltetés Causation (Present, 
Past, Future) 

I have my hair cut every 
second month. 
I had my bike mended. 
I’ll have my car serviced. 

Szövegösszetartó 
eszközök 

Névelők 
Névmások 

Articles 
Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular noun  
Any +singular noun 
Nominative and 
Accusative of 
personal pronouns 
Demonstrative pronouns 
Indefinite pronouns 
Reflexive pronouns 
Relative pronouns – 
Defining and Non-
defining relative 
clauses 
Propwords 
Substitute do 

A, an, the, zero article 
There are some pencils in 
the bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any 
matchboxes. 
There’s some water in the 
vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
I, he, they… 
Me, him, them… 
This, that, these, those 
Somebody, anybody, 
nobody, everybody 
Myself, themselves 
The girl who lives next door 
bought a car.  
The book that you gave me / 
Dr Watson, who is… 
One, ones 
Which one would you like? 
He asked me to help him, 
and I did. 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech 
with present 
reporting verb  

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

Múlt időben Reported speech 
with past reporting 
verb 
Reporting verbs 

She said I was handsome. 
I asked him if we had met 
before. 
Admit, command, add… 

Szenvedő szerkezet Jelen és múlt időben It’s said, it’s 
thought… 

She’s said to have been the 
thief. 

 
3.6.2.3.4 Kommunikációs eszközök és fogalomkörök C1 szinten 
 
Az alábbi táblázatok az egyes KER szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs esz-
közöket és fogalomköröket (nyelvi eszköztár), valamint a hozzájuk tartozó angol nyelvi példákat, 
amelyeknek megvalósítására az adott szinten lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök és a 
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fogalomkörök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi szinteken még meg nem való-
suló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek. 
 
A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 
A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

1. Cselekvés, történés, létezés  
2. Birtoklás  
3. Térbeli viszonyok 
4. Időbeli viszonyok 
5. Mennyiségi viszonyok 
6. Minőségi viszonyok 
7. Logikai viszonyok 

 
3.6.2.3.4.1 Angol nyelv C1 

Kommunikációs eszközök 
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. 

I’m sorry to disturb you. 
Pardon? 
Yes, can I help you? 

Köszönés How do you do?  
Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
How are you doing? How’s things? 
Hi! Hey! 

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

Elköszönés Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 
Have a good trip! 
See you later. 
Let’s keep in touch! 
Give me a ring some time. 
It was nice meeting you. 

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

Köszönet és arra reagálás Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 
You’re most kind. 
I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Don’t mention it. 
My pleasure. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce my-

Hello. 
Hi!  
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self. 
May I/Can/ Let me introduce you to 
Rosy?  
Have you met Tom? 

Pleased to meet you. Nice to meet 
you.  

Telefonon más személy 
kérése 

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

Speaking. 
Yes, just a minute, please. 
Hold on a minute, please. 

Telefonálásnál elköszö-
nés 

I’ll call back again later this eve-
ning. 
It was lovely to speak to you. 
Thanks for ringing. Bye! 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 
Érdeklődés hogylét iránt 
és arra reagálás 

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

Fine. / OK / All right. Much bet-
ter, thanks. Not very well, I am 
afraid. 
Actually, I’m suffering from… 

Engedélykérés és reagá-
lás 

May I use your telephone? 
Do you mind if I open the window? 
Would you be so kind as to…? 

Yes, go ahead. 
Not at all. 
 
Certainly. 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I do apologize. 
I beg your pardon. 
Please, forgive me. 
I’m awfully sorry, but… 

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

Gratulációk, jókívánság-
ok és arra reagálás 

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

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

Megszólítás személyes és 
hivatalos levélben 

Dear John,  
Dear Sir/Madam, 
To whom it may concern 

 

Elbúcsúzás személyes és 
hivatalos levélben 

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

 

Együttérzés és arra rea-
gálás 

I am terribly sorry. /I am sorry about 
it. 
I am sorry to hear that 
Oh, dear! 
What a shame! 
What a pity! 
Please accept my deepest sympa-
thy/condolences… 

 

 2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
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Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 
I regret to inform you, 
Sorry to hear that… 

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

Elégedettség, elégedet-
lenség, bosszúság 

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

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

Csodálkozás Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 
This is a book for you.  
Were you surprised to hear the 
news? 

How come? 
Is he? 
What a surprise! 
I could hardly believe it. 
Amazing, isn’t it? 
That’s awesome! 
You must be joking. 

Remény What are you hoping for? 
What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 
I hope you’ll have time to join me 
for dinner. 
I can’t wait…/I can hardly wait… 

Hála I’m so grateful to you 

You’re most kind 

 

Aggodalom, félelem What’s the matter?  You look wor-
ried. 
Are you worried about? 

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

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra 
reagálás 

What do you think? How do you like it? 
What’s your view? 
How do you find it? 

I think it is rather strange. I 
like it. 
In my humble opinion… 
I suppose / I assume 
As for me… 
As far as I’m concerned 
Personally speaking… 
If you ask me… 

Valaki igazának az elis-
merése és el nem ismeré-
se 

You are right. You are wrong.   
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Egyetértés egyet nem 
értés 

Do you agree or disagree? 
What’s your opinion? 
How do you feel about it?  

How do you find it? 

I’m afraid I don’t agree. 
OK 
All right. 
I think he’s wrong/right. 
I doubt whether… 
I doubt it. / No doubt… 
I couldn’t agree more 

Érdeklődés, érdektelenség Are you interested in sports? 

Are you keen on…? 

I am interested in gardening. 
It doesn’t really bother me. 
I have a keen interest in /I’m 
keen on… 

Tetszés, nemtetszés Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 
You like meat, don’t you? 

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

Dicséret, kritika It’s excellent! It’s a great idea! 
You are really helpful. 
Good job! 
What a pleasant surprise! 
It’s absolutely delicious! 
You shouldn’t have done it. 

 

Közömbösség I couldn’t care less. 
I don’t mind. 

 

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

I wish (I/you could)… 
If only I knew the answer! 
I’d rather you left. 

I’d like an ice-cream, please. 
Yes, here you are. 

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

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

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

We must fill it in now. 
Right now. 

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

It’s time/It’s high time… 

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

Lehetőség It may rain. 
She might be late. 
He might be invited. 
He must have missed the bus. 
It’s unlikely that… 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-
tion? 

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

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

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

Ítélet, kritika What’s your reaction to the news? 
Do you approve of this action? 

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

Szándék, terv Are you going to visit the Browns today? I’m planning to do so.  
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What are you going to do? 
What do you intend to do? 
How about…? 

I’m (not) willing to… 

Preferenciák What would you prefer to do? I’d rather (not) … 
I’d prefer to… 
I prefer tea to coffee. 
You’d better (not) 

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

It won’t happen again, I 
promise.  
Mind your own business. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek meg-
nevezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What does it mean? 
What does it stand for? 
What is his house like? 
What does it look/sound/smell/feel like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/It’s used for… 
It means… 
It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás Are you all right? 
When are the guests coming?  
Did you see him? 
How do you make an omelette?  
Who’s that? 
Can you tell me the way to..? 
How far is it? 
How long does it take? 

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

Tudás, nem tudás Where is she? 
Do you know where he is? 
Do you happen to know… 

I have no idea / clue. 

Események leírása What happened? First she finished lunch, then 
she phoned her friend and 
finally they all met at the cin-
ema. 
After opening the door she 
called the ambulance. 
While waiting for the ambu-
lance she told the neighbours. 

Bizonyosság, bizonyta-
lanság 

Do you think they will come? 
How old do you think she is? 
Do you think it’s real silk? 
He appears to be quite friendly. 
He’s bound to be here in a minute. 

They will probably come. 
They might come, or they 
might not come. 
She can’t be very old. She 
must be 25. 
It seems to be real silk. 
I’m not sure. 
Perhaps./ Maybe. 
I don’t think she has ever 
been there. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it.  
I don’t suppose they can come any ear-
lier. 
I suppose he is right. 

 

Ok, okozat Why is that? Well, simply because she’d 
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What’s the reason for that? 
What caused the accident? 

like to meet the teacher. 
He didn’t give way; this is 
how it happened. 
As a result/consequence of… 
We left early in order to be on 
time. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 
What’s the point of that? 
How does it work? 

It’s for cooking. 
It’s to work with. 
You switch it on here. 

Emlékezés, nem emléke-
zés 

Do you remember where you left it? 
Did you remember to lock the door? 

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

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

Do you have a pen by any chance? 
Would you pass me the sugar, please? 
Chris, could you do me a great favour? 
I’d like you to… 

Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t.  
I am afraid, I don’t. 
Certainly. 
Yes, sure. 

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

Good idea. 
I’d rather not. 
I’d prefer to… 
 

Segítségkérés és arra 
való reagálás: 

Will you do the washing up for me, 
please? 

Certainly. Not now. I am very 
busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store.  
Shall I bring you something? 
I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 
That would be kind of you. 

Meghívás és arra reagá-
lás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet on 
Sunday. 
Can we meet, say, at six? 

Yes, I am. Good idea. 
Yes, that would be okay. 
Sorry, I can’t. 

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

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 
No, thank you 
An orange, please. 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  
What do you recommend me? 
What do you think I should do? 
What advice would you give me? 

I think you should … 
I don’t think you should…. 
Why don’t you, 
You ought to… 
You’d better… 
I’d rather you… 

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

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 
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Sorry, what did you say his 
name was? 

Nem értés, magyarázatkérés, magyará-
zatértés ellenőrzése 

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

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

Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little more 
slowly, please?  
Sorry, I couldn’t catch it. 
Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés kez-
dése 

I’ll tell you what;  
I’ve just had a thought. 
The question is… 
The trouble is…. 
As far as I’m concerned… 
As regards me.. 
Let me tell you… 

Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 
then/ after that… 
All the overhead lockers 
started rattling. In the end, we 
landed safely. 
Suddenly, there was a loud 
bang. 
Firstly, Secondly,… 
Going back to the point… 

Összefoglalás Well, to sum it up…, All in 
all..., In conclusion… 
Having taken all the facts into 
consideration… 

Beszélgetés lezárása Right…okay…anyway 
Well, it’s been nice talking to 
you. 

Témaváltás 
Visszatérés előző témához 

Talking of… 
That reminds me of… 
On the other hand… 
By the way / Incidentally 
As I was saying… 
In any case…, Anyway… 

Félbeszakítás I’m sorry to interrupt… 
Can I come in here? 
Could I have a word here? 

Helyesbítés No, nowadays it is not the 
case. Though, quite the con-
trary 

Körülírás, pontosítás To put it another way,  
Let me clear myself. 
In other words, … 
That is to say… 
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Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 
The only problem here is, … 
Basically, … Obviously … 

Kiegészítés Actually, In fact / As a matter 
of fact I don’t like football. 
Besides, I won’t know many 
people there. 

Általánosítás On the whole,  
 
 

Fogalomkörök 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 
Cselekvés, történés, 
létezés kifejezése 

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

drink milk. 
Present Continuous Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 
Present Perfect Sim-
ple 

Have you done your room? 
I haven’t finished it yet. 

Present Perfect Con-
tinuous 

I have been learning English 
for 4 years. 

Present Simple Pas-
sive 

The school is renovated as it 
is very old. 

Present Perfect Pas-
sive 

Our car has just been re-
paired. 

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

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

Past Perfect Simple The concert had started 
when we arrived. 

Past Perfect Con-
tinuous 

The refugee had been 
swimming for hours when 
he was rescued from the sea. 

Past Simple Passive When was this book written? 
Past Perfect Passive He had been operated on by 

the time his wife arrived. 
Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 

Saturday? 
Future with Will 
Sudden decisions 

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

Future Continuous We’ll be flying at 4,000 feet. 
Future Perfect Sim-
ple 

By this time tomorrow ’ll 
have passed my exam. 

Future Simple Pas-
sive 

When will it be done? 

Other ways My dad is due to arrive at 6. 
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She’s about to have a baby. 
He’s on the point of resign-
ing. 
The PM is to visit India. 

Igealakok The Gerund Seeing is believing. 
Having studied one lan-
guage before makes it easier 
to study a second one. 
I’m tired of being lied to. 
It’s no good talking to my 
dad. 
I dislike people telling me 
what to do. 

The Infinitive It’s easy to play football. 
My car needs to be serviced. 
He’s the youngest ever to 
play for England. 

The Bare Infinitive Make him believe you. 
Birtoklás kifejezése Have I have five friends at school. 

I didn’t have many friends at 
school. 
At the age of 25 I will have a 
car. 

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

Genitive ’s Kate’s brother 
Whose? 

Of The corner of the room 
Possessive pronouns Mine, yours, his 
Belong to Who does this bag belong 

to? 
Oh, this is mine. 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatá-
rozás 

Prepositions, Prepo-
sitional Phrases, Ad-
verbs 
Picture location 
Geographical loca-
tion 

Here, there, on the left, on 
the right, in, on, under, op-
posite, next to, between, in 
front of, behind, above, in-
side, outside… 
At the top / at the bottom of, 
on the left hand side 
  
In the east/west… 
along the river, through the 
forest, past the shop… 

Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, 
never,  seldom, regularly, 
once/twice a week, every 
day. 
I always make my bed. 
She goes swimming twice a 
week. 
Idiomatic expressions: once 
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in a blue moon 
Időpont When? 

What time? 
What’s the time? 
While/When 

Now 
Yesterday, last week, two 
years ago 
Tomorrow, next week 
In 1997, in July, at 5 
o’clock, on Monday, in 
summer, this time yesterday 
/ tomorrow, by 9 o’clock 
yesterday  
As soon as, until, unless 
It’s eight.  
It’s quarter to eight. 
While I was watching TV, 
Marry arrived. 
When I entered, the boys 
were fighting. 

Időtartam How long? (Past 
simple) 

How long were you in 
Spain? For two weeks. 

Adverbs with the 
Present Perfect 
Already, yet, just 
How long (Present 
Perfect Simple, Con-
tinuous) 

I have already read it. He 
has not finished it yet.  
She has just entered the 
room.  
We haven’t met yet, I sup-
pose. 
I have been sitting here for 
hours/since 10 o’clock. 

Mennyiségi viszonyok Singulars and plurals 
Regular and irregular 
plurals 

Boys, girls 
Children, people, men, 
women … 

Cardinal numbers, 
fractions, percent-
ages 

 One third, 50 per cent 

Ordinal numbers  First, second, third, fourth… 
Countable nouns 
 Uncountable nouns 
Collective nouns 
Quantifiers 

How many CDs have you 
got? 
a great number of people 
I’ve got a lot of/few CDs. 
How much money have you 
got? 
I’ve got a lot of/little money. 
A cup of tea, a piece of 
chocolate 
Staff, news… 
a great deal of energy, plenty 
of 
a little/little 
a few/few 
all, both, none, neither, 
every, each 
There were 3 apples on the 
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plate. Each tasted good. 
A pair of boots, a rasher of 
bacon… 

Minőségi viszonyok Hasonlítás Comparative and 
superlative of short  
and long adjectives 
Irregular compara-
tive and superlative 
forms of adjectives 
With modifiers 
Enough 
Too, quite 
So /such 
The… the 
Look, feel, smell, 
sound, taste as 
if/though… 

Tom’s younger than Sue. 
Mary is the prettiest girl.  
She is the most intelligent of 
all students. 
I’m as tall as you.  
This novel is more interest-
ing than the other one. 
Good/bad/far (better, worse, 
farther), po-
lite/slowly/modern… 
What’s it like? What colour 
is it?  
My sister is almost/ half/ 
twice as tall as me. 
The train is slightly / a bit 
cheaper than the plane. 
It was by far the nicest of all 
hotels. 
It isn’t good enough. 
The cake tastes quite good. 
It’s not quite satisfactory. 
Too young to / not old 
enough to 
It’s so good /It’s such a nice 
day. 
The bigger the car (is), the 
more expensive it is to run. 
What does it 
look/sound/taste/feel like? 
You look tired/as if you were 
crying. 
It sounds as though someone 
is trying to open the door. 
This tastes/smells of garlic. 

Modalitás Képesség 
Engedélykérés 
Múltbéli képesség 
Múltbéli képesség 
Tanácsadás 
Kötelezettség 
Tiltás 
Valószínűség, lehető-
ség 
Múlt idő kifejezése 

Can  
Can/could/may  
Could, was able to 
Manage to 
Should/shouldn’t, 
ought to /oughtn’t 
Have to  
Mustn’t 
Must / may / might  / 
can’t + present in-
finitive  
Used to /would 

I can swim. 
Can/Could/May I join you? 
At last I could pass the 
exam. 
She was able to open the tin 
with a knife. 
How did you manage to 
come in? 
You should ask her. 
You ought to have done it. 
You are not supposed to be 
here. 
Did you have to be there? 
You mustn’t/are not permit-
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ted to smoke here. 
John must be ill. 
He can’t be at school. 
He can’t have been at 
school, I saw him in the 
cinema. 
He used to / would  play 
rugby in primary school. 

Logikai viszonyok  Linking words And / or / but / because / 
although /However/ Though 
So, that’s why, on the other 
hand, either-or, neither-nor, 
otherwise, as, hence, 
whereas, in spite of, despite 
(the fact that), nevertheless 

Feltételesség Conditional1. 
Conditional2. 
Time clauses with 
future meaning 
Conditional 3 
Wish / If only 
Mixed Conditionals 
Had better / would 
rather 
It’s (high )time 
Alternatives to if 

We’ll stay at home if it 
rains. 
We would stay at home if it 
began to rain. 
When Dad comes home, 
he’ll be angry with you. 
We would have stayed at 
home if it had rained. 
I wish you were /had been 
here. 
I wish you’d stop smoking. 
If he hadn’t died, he’d be a 
millionaire. 
He’d better leave. 
I’d rather go home now. 
It’s time you saw a doctor. 
I’ll tell you what happened 
so/so long as  you promise 
you won’t tell anyone. 
Provided that… 
On condition that… 
Even if I get my salary I 
won’t have enough money. 
Whether… or not 
Supposing you became 
homeless, what would you 
do? 
Had I known you were com-
ing I would have bought 
some beer. 

Célhatározás Purpose I helped him so that he could 
pass his exam. 
I went there in order to to / 
so as not to buy it. 

Utókérdés Question tags You love it, don’t you? 
Nobody’s perfect, are they? 
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Let’s go, shall we? 
Kötőmód Conjunctive I suggest that he be in awe 

of his father. 
Fordított szórend ki-
emeléshez 

Inversion to add em-
phasis 

Not only did he forget about  
her birthday, but about the 
wedding anniversary too. 

Műveltetés Causation (Present, 
Past, Future) 

I have my hair cut every 
second month. 
I had my bike mended. 
I’ll have my car serviced. 

Szövegösszetartó 
eszközök 

Névelők 
Névmások 

Articles 
Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular noun  
Any +singular noun 
Nominative and Ac-
cusative of personal 
pronouns 
Demonstrative pronouns 
Indefinite pronouns 
Reflexive pronouns 
Reciprocal Pronouns 
Relative pronouns – 
Defining and Non-
defining relative 
clauses 
Propwords 
Substitute do 

A, an, the, zero article 
There are some pencils in 
the bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any 
matchboxes. 
There’s some water in the 
vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
I, he, they… 
Me, him, them… 
This, that, these, those 
Somebody, anybody, no-
body, everybody 
Myself, themselves 
One another, each other 
The girl who lives next door 
bought a car.  
The book that you gave me / 
Dr Watson, who is… 
One, ones 
Which one would you like? 
He asked me to help him, 
and I did. 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech 
with present report-
ing verb  

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

Múlt időben Reported speech 
with past reporting 
verb 
Reporting verbs 

She said I was handsome. 
I asked him if we had met 
before. 
Admit, command, add… 

Szenvedő szerkezet Jelen és múlt időben It’s said, it’s 
thought… 

She’s said to have been the 
thief. 
It has been announced 
that… 
They are understood to have 
been living in Panama for 
the last 5 years. 

Kihagyás és helyette-
sítés 

Alany kihagyása . She was there but didn’t say 
anything 
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Segédige kihagyása  We should phone him or 
send him an email. 

Igei szerkezetek/ Mel-
léknevek kihagyása 

 Gary thinks he’s right but he 
isn’t. 
I didn’t like the film but 
Gary did. 

Helyettesítés: so  I’ll have finished this by 
Friday, or at least I hope so. 

Helyettesítés: not Do you think it’ll 
rain today? 

I hope not. 
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3.6.2.4 Modulok a nyelvi előkészítő éven 
 
Tematikai egység 

/ Fejlesztési cél ANGOL DRÁMA MODUL Órakeret 
18 óra 

Előzetes tudás Alapszókincs. 
Alapvető nyelvtanulási technikák ismerete. 

Tantárgyi fejlesz-
tési célok 

A drámafoglalkozások mint közvetítő közeg által történő újfajta tanulási tech-
nikák fejlesztése, különböző kulturális és társadalmi problémák mélyebb átélé-
se, tolerancia, együttműködés. 
Kommunikációs készség, kiejtés, intonáció, nyelvi stílusérzék. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Színházi alapismeretek Kulturális ismeretek: színház- 

és drámatörténet. 
Szókincsfejlesztés. 
Az adott idegen nyelvhez kap-
csolódó szociokulturális ismere-
tek alkalmazása. 

Művészetismeret−kommunikáció: 
Színház- és drámatörténet. 

Mozgásgyakorlatok Szókincsfejlesztés. 
Nyelvhasználat társas szituáci-
ókban. 
Az adott idegen nyelvhez kap-
csolódó szociokulturális ismere-
tek alkalmazása. 

Dráma:  
Mozgásgyakorlatok. 

Mimika, gesztusok Szókincsfejlesztés. 
Nyelvhasználat társas szituáci-
ókban. 
Az adott idegen nyelvhez kap-
csolódó szociokulturális ismere-
tek alkalmazása. 

Dráma:  
Mimika-, gesztus-gyakorlatok. 

Beszédtechnikai gyakorlatok Szókincsfejlesztés. 
Kiejtés, intonáció fejlesztése. 
Nyelvhasználat társas szituáci-
ókban. 
Az adott idegen nyelvhez kap-
csolódó szociokulturális ismere-
tek alkalmazása. 

Dráma:  
Beszédtechnikai gyakorlatok. 

Jelenetek eljátszása felkészü-
léssel 

Nyelvhasználat társas szituáci-
ókban. 
Az adott idegen nyelvhez kap-
csolódó szociokulturális ismere-
tek alkalmazása. 
Együttműködés, tolerancia. 

Dráma:  
Páros, csoportos gyakorlatok. 
 
 
Művészetismeret−kommunikáció:  
Szövegek pontos, értelmező fel-
idézése és önálló, aktív reprodu-
kálása a célnak megfelelően. 
Érthető, jól artikulált, összefüggő 
beszéd, nyelvi és nem nyelvi 
kódok, kulturális, magatartásbeli 
jellemzők. 

Improvizáció Nyelvhasználat társas szituáci-
ókban. 

Dráma:  
Improvizáció. 
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Az adott idegen nyelvhez kap-
csolódó szociokulturális ismere-
tek alkalmazása, a témához kap-
csolódó szókincs kontextusban 
alkalmazása. 
Együttműködés, tolerancia. 

 
 
Művészetismeret−kommunikáció:  
Érthető, jól artikulált, összefüggő 
beszéd, nyelvi és nem nyelvi 
kódok, kulturális, magatartásbeli 
jellemzők. 

Kulcsfogalmak / fogalmak Színház, színdarab, dráma, színész, színpad, karakter, szerep, 
mozgás, ritmus, hang, hangerő, szöveg. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
ANGOL FILM MODUL Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Alapszókincs, legalább A1 szintű nyelvtudás. 
Alapvető nyelvtanulási technikák ismerete. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok a célnyelvi kultúráról (alapórákról, szemé-
lyes élmények, média). 
Alapvető történelmi, irodalmi és médiával kapcsolatos ismeretek. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A diákok kommunikációs (produktív és receptív) készségeinek fejlesztése erede-
ti, művészi értékeket hordozó angol nyelvű, célnyelvi kultúrához kapcsolódó 
filmek, filmrészletek feldolgozásának segítségével. 
Idegen nyelvű filmek megértésében segítő stratégiák tanulása, alkalmazása. 
Felirattal ellátott filmek globális és szelektív megértése. 
A filmek alapszókincsének megtanulása. 
Dialógusok reprodukálása, újrajátszása. 
Véleménynyilvánítás, tetszés/nem-tetszés kifejezése írásban és szóban. 
Filmes műfajok megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Filmes műfajok megismeré-
se 
A különböző műfajok jel-
lemző stílusjegyeinek meg-
ismerése 
A filmnézés lehetőségeinek 
megismerése 

Kulturális ismeretek: 
Film stílusok megkülönbözte-
tése, jellemzőik 
Az idegen nyelvhez kapcsolódó 
szociokulturális ismeretek al-
kalmazása 
 
Kommunikáció: 
Szókincsfejlesztés 
Véleményformálás: az adott 
stílusról, egyéni élményekről 

Mozgóképkultúra és médiaismeret:  
A technikai képalkotás: a film je-
lentősége. 
 
 
Művészetismeret−kommunikáció: 
Az aktív és a passzív szókincs gazdagítása 
különböző szövegösszefüggésekben, önál-
ló munkával. Különböző vélemények ösz-
szevetése, különbségek és hasonlóságok 
megfigyelése, vélemény megfogalmazása 
szóban és írásban. 

Két, angol nyelvű film 
megismerése (idegen nyel-
ven, angol felirattal) 
feldolgozása 
elemzése 
megvitatása 

Tájékozódás térben és időben: 
A cselekmény térben és időben 
való elhelyezése. 
 
Kritikai gondolkodás: 
Érvek gyűjtése a saját véle-
mény alátámasztására, ellenvé-
lemények cáfolására.  
 
Kommunikáció: 
Részvétel a tanulócsoportban 

Földrajz:  
Tájékozódás térben, más népek 
kultúrái, globális problémák, élet-
minőségek különbségei. 
 
 
Művészetismeret−kommunikáció: 
Más kultúrák megismerésének igénye. 
 
 
Etika:  
Társas kapcsolatok, előítélet, tole-
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folyó beszélgetésben, vitában, 
mások véleményének meghall-
gatása, a  
film értelmezése kérdések, fel-
adatlapok segítségével. 
 
Vitakészség: 
véleményformálás és –
ütköztetés a látott filmről. 
 
Szövegértés: 
Hallott és írott szövegek meg-
értése a filmnézés során. 
Feliratos filmek megértésében 
segítő stratégiák tanulása, fej-
lesztése. 

rancia, bizalom, együttérzés, fo-
gyatékkal élők, szegények és gaz-
dagok. Önismeret, ember az idő-
ben: gyermekkor, ifjúság, felnőtt-
kor öregkor, családi élet.  
 
 
Történelem: 
Nemzeti, nemzetiségi és etnikai 
hovatartozás, etnikai együttélés, 
etnikai hátterű konfliktusok. 
 
 
Társadalomismeret fakultáció: 
Pályaorientáció. 
Bevándorlók problematikája. 
 
 
Matematika: 
Változó helyzetek, időben leját-
szódó történések megfigyelése, 
megismétlése szavakkal. 
 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Olvasás, szövegértés, elemzés – 
mozgóképi szövegkörnyezetben 
megfigyelt emberi kommunikáció 
értelmezése, kifejtése élőszóban és 
írásban. 

A film járulékos kulturális 
tartalmának feldolgozása. 

Kommunikáció: 
Versekről, irodalmi és zenei 
művekről alkotott vélemény 
kifejezése. 

Művészetismeret−kommunikáció:  
Rövid epikai, lírai, drámai művek 
olvasása. 
 
 
Informatika:  
E-könyvek, médiatudatosság. 
 
 
Demokráciára nevelés:  
Tolerancia. 

Csoportos nyelvi játékok 
(taboo, activity, szerepjá-
ték) 

Kommunikáció: 
Az új szókincs alkalmazása 
más kontextusban. 
Szerepjáték: egy rövid film-
részlet eljátszása, vagy alá-
mondása 
 

Dráma: 
Szerepjáték, a szituáció alapelemei, 
beszédre késztetés, befogadás, ér-
telmezés. 
 
 
Társadalomismeret fakultáció:  
A tudás fogalmának átalakulása, a 
tanulás technikái, élethosszig tartó 
tanulás. 
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Praktikus tanulás: 
A nyelvtanulás módszerei. 

Poszterkészítés Kommunikáció: 
Élmények közvetítése vizuális 
megjelenítésben 

Informatika:  
Internethasználat, szövegszerkesz-
tés, interaktív tábla. 
 
 
Alkotás:  
Önkifejezés, alkotás. 

Esszéírás Kommunikáció: 
Érvelő, és összehasonlító esz-
szék írása a filmben megfo-
galmazódó kérdésekről 
 
Vitakészség: 
véleményformálás és –
ütköztetés a látott filmről 

Művészetismeret−kommunikáció: 
Kreatív írás, egyéni stílus, önkifejezés, 
szövegalkotás. 

Írásbeli prezentáció elkészí-
tése 

Önálló kutatómunka IKT esz-
közök segítségével, egyéb in-
formáció-források használata 
(könyv, újság stb.) 

Művészetismeret−kommunikáció: 
Könyv- és könyvtárhasználat. 

Szókincs Tanulásmódszertani technikák  

 Kulcsfogalmak / fogalmak Film, cselekmény, szereplők, társadalmi problémák, mondaniva-
ló, kommunikáció, iskola, tanulás, véleményformálás. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
ANGOL IRODALOM MODUL Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Alapszókincs, legalább A1 szintű nyelvtudás. 
Alapvető (olvasott szövegértést, beszéd- és íráskészséget, szókincsfejlesztést) 
támogató nyelvtanulási technikák ismerete. 
Alapvető történelmi, irodalmi és médiával kapcsolatos ismeretek. 
Előzetes magyar és angol nyelvű olvasmányok, tanulmányok. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése, két illetve egynyelvű 
szótár használatával kapcsolatos technikák biztosabbá tétele. 
Az aktív és passzív szókincs bővítése. 
Rövid írásmű – könyvajánló, novella, vers, újságcikk – elkészítéséhez szüksé-
ges alapismeretek megtanulása, gyakorlása, fejlesztése. 
Véleménynyilvánítás, tetszés/nem-tetszés kifejezése írásban és szóban. 
Az olvasással kapcsolatos egyéni motiváció felkeltése, megerősítése, saját ol-
vasási élményszerzés. 
Nyelvtanulási technikák fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Szókincs (általános, és az 
irodalomhoz kapcsolódó, 
valamint tematikusan egy 
irodalmi műhöz kapcsolódó) 

Tanulásmódszertani, szótanulási 
technikák elsajátítása. Szótár-
használat, kulcsszókeresés, 
mondatrészek, szóalakok felis-
merése egy összefüggő szöveg-
ben. 

Művészetismeret−kommunikáció: 
Az aktív és a passzív szókincs gazdagí-
tása különböző szövegösszefüggések-
ben, önálló munkával. Különböző vé-
lemények összevetése, különbségek és 
hasonlóságok megfigyelése, vélemény 
megfogalmazása szóban és írásban. 
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Az irodalmi művek alapszó-
kincsének megtanulása. 

Tanulást támogató eljárások – 
adatkeresés, anyaggyűjtés nyom-
tatott és elektronikus források 
segítségével; egynyelvű szótárak, 
értelmező szótárak; szelekció, 
értékelés, elrendezés. 

Olvasási technikák A négy alaptechnika ismerete, 
alkalmazása szövegértési felada-
toknál. 

Művészetismeret−kommunikáció: 
Az olvasási stratégiák, a szöveg-
értő olvasást támogató olvasási 
típusok folyamatos gyakorlása 
(pl.: felkészülés az olvasásra, az 
előzetes tudás előhívása, jelen-
tésalkotás, jóslás, következtetés, 
értelmezés, értékelés, kérdések, 
reflektálás a szövegre, összefog-
lalás). 
Nyomtatott és elektronikus for-
májú irodalmi szövegek önálló 
olvasása és megértése, a szöveg-
elemzés alapvető eljárásainak 
önálló alkalmazása (a téma meg-
állapítása, a lényeg kiemelése, 
adatkeresés, ok-okozati kapcsola-
tok, válaszadás kérdésekre, váz-
latkészítés, összefoglalás). 

Felolvasás, hangos olvasás Intonációs technikák, kiejtési 
gyakorlatok, párbeszédek és 
narráció értelmezése 

Dráma, beszédművelés: 
Érzékelés, kifejezőképesség − 
tiszta, érthető, artikulált beszéd, 
világos kifejezés, adekvát nyelv-
használat. 

Adaptációk Ismert, népszerű klasszikus iro-
dalmi művek film vagy zenei 
változatának megismerése, ösz-
szehasonlítása, szofisztikált vé-
leményalkotás 

Mozgóképkultúra és médiaisme-
ret: 
Ismerkedés művekkel, műfajok-
kal (műfajfilmek, szerzői filmek, 
televíziós műsorok stb.), ezek 
elemzése, hatásmechanizmusuk 
megértése. 
 
 
Ének: 
Zenehallgatás. 
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Irodalmi műfajok 
(vers, novella, dráma, re-
gény) 

Alapvető verselési típusok meg-
ismerése. 
Költői eszközök felismerése. 
Egy saját vers írása. 
Egy-két rövid novella elolvasá-
sa. 
A novella műfaji és szerkezeti 
sajátosságainak ismerete. 
Egy rövid saját történet megírá-
sa az írástechnikák használatá-
val. 
A dráma műfaji sajátosságainak 
ismerete. 
Egy-két dialógus feldolgozása, 
memorizálása, szerepjáték 
Egy teljes regény elolvasása 
nyelvi szintnek megfelelően, 
(adott esetben könnyített olvas-
mány), valamint olvasónapló és 
/vagy könyvajánló írás 

Művészetismeret−kommunikáció:  
Rövid epikai, lírai, drámai művek 
olvasása. 
 
 
Matematika: 
Változó helyzetek, időben leját-
szódó történések megfigyelése, 
megismétlése szavakkal. 
 
 
Művészetismeret−kommunikáció: 
Ismert szövegek megjelenítése drámajá-
tékkal. 
Történetek feldolgozása: ismert 
vagy közösen kialakított történet 
megjelenítése. 

Hangoskönyvek Egy angol nyelvű hangoskönyv 
meghallgatása, értelmező fel-
adatlap kitöltése 

Informatika: 
Elektronikus könyvek, digitali-
zált dokumentumok. 

Fordítások Egy-egy klasszikus mű magyar 
fordításainak megbeszélése, 
megismerése, elemzése 

 

Kulcsfogalmak / fo-
galmak 

Műfaj, költészet, költő, vers, rím, versszak, ritmus, hangsúly, dráma, 
drámaíró, párbeszéd, monológ, regény, szerző, narráció, novella, tarta-
lom, jelenet, felvonás, jambikus pentameter, álnév, szövegkörnyezet, fő-
hős, karakter. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
ANGOL ZENE MODUL Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Alapszókincs, legalább A1 szintű nyelvtudás. 
Alapvető (hallott szövegértést, beszéd- és íráskészséget, szókincsfejlesztést) 
támogató nyelvtanulási technikák ismerete. 
Alapvető zenei ismeretek. 
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Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A zene mint közvetítő közeg által történő újfajta tanulási technikák fejlesztése, 
a zenekultúra iránti érdeklődés felkeltése, illetve annak mélyebb megismerése. 
A négy alapészség fejlesztése. 
Az aktív és passzív szókincs bővítése. 
Civilizációs és nyelvi alapismeretek elsajátítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Zenei stílusok megismerése Kulturális ismeretek: zenei stílu-

sok megkülönböztetése, jellem-
zőik 
Szókincsfejlesztés. 
Véleményformálás az adott stí-
lusról, egyéni élményekről. 
Nyelvhasználat társas szituáci-
ókban. 
Az adott idegen nyelvhez kapcso-
lódó szociokulturális ismeretek 
alkalmazása. 

Ének: 
Könnyűzene, klasszikus zene, 
népzene. 
Tájékozódás a zene világában. 
A klasszikus és populáris zenei 
stílusok, műfajok, formák kap-
csolódási pontjai és azok össze-
függései. 
Zenehallgatás: az infokommuni-
kációs társadalomban elérhető 
gazdag médiatartalmak felhasz-
nálása (pl. letölthető multimédiás 
tartalmak, különböző interpretá-
ciók összehasonlítása). 

Hangszerek megismerése Kulturális ismeretek: 
Hangszerek ismerete, kategóriá-
ik. 
Szókincsfejlesztés. 
Véleményformálás: az adott stí-
lusról, egyéni élményekről 

Ének:  
Könnyűzene, klasszikus zene, 
népzene. 
Tájékozódás a zene világában. 
Hangszerek, hangszercsoportok. 

Életrajzok olvasása Olvasott szöveg értése: 
A témához kapcsolódó szövegek 
értelmezése, ismeretlen szavak 
megértése a kontextusból, szó-
tárhasználat. 

Művészetismeret−kommunikáció: 
Más kultúrák megismerésének igénye. 
Nyomtatott és elektronikus for-
májú irodalmi, ismeretterjesztő, 
publicisztikai szövegek önálló 
olvasása és megértése, a szöveg-
elemzés alapvető eljárásainak 
önálló alkalmazása (a téma meg-
állapítása, a lényeg kiemelése, 
adatkeresés, ok-okozati kapcsola-
tok, válaszadás kérdésekre, váz-
latkészítés, összefoglalás). 
Adatkeresés, anyaggyűjtés 
nyomtatott és elektronikus forrá-
sok segítségével; egynyelvű szó-
tárak, értelmező szótárak; szelek-
ció, értékelés, elrendezés. 

Dalszövegek kiegészítése Hallott szövegértés: szelektív 
szöveghallgatás (szöveg-
kiegészítési feladatok) 

  

Kiselőadás tartása Otthoni kutatómunka 
IKT eszközök használata: in-
formáció-gyűjtés (internet) 
Kritikai gondolkodás: a szerzett 
információ rendszerezése, szer-
kesztése 

Informatika:  
Internethasználat, szövegszer-
kesztés. 
Önálló beszámolók készítése a 
könyvtár és az internet lehetősé-
gei felhasználásával. 
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Szóbeli kompetencia: szóbeli 
kiselőadás célnyelven történő 
tartása, a témához kapcsolódó 
szókincs kontextusban alkalma-
zása, önálló témakifejtés 

Adatkeresés, anyaggyűjtés 
nyomtatott és elektronikus forrá-
sok segítségével. 
 
 
Praktikus tanulás:  
Prezentációs technikák megisme-
rése. 
Az anyaggyűjtés eszközei. 
 
 
Művészetismeret−kommunikáció: 
Vázlatkészítés, szóbeli szövegal-
kotás. 
 
 
Beszédművelés: 
Retorikai alapismeretek. 
 
 
Történelem:  
Ismeretszerzés, ismeretek rend-
szerezése, értelmezése, beszámo-
ló, kiselőadás tartása. 

Írásbeli prezentáció készíté-
se (egy előadó bemutatása) 

Otthoni kutatómunka 
IKT eszközök használata: in-
formáció-gyűjtés (internet), Po-
werPoint, prezi, Word stb. hasz-
nálata 
Egyéb információ-források 
használata (könyv, újság stb.) 
Kritikai gondolkodás: a szerzett 
információ rendszerezése, szer-
kesztése 
Írásbeli kompetencia: a témához 
kapcsolódó szókincs kontextus-
ban alkalmazása, önálló témaki-
fejtés 

Informatika:  
Internethasználat, PowerPoint, 
prezi, szövegszerkesztés. 
Önálló beszámolók készítése a 
könyvtár és az internet lehetősé-
gei felhasználásával. 
Különböző formátumú produk-
tumok készítése, a megfelelő 
formátum célszerű kiválasztása. 
Internetes portálok, szöveges és 
képi információforrások haszná-
lata. 
 
 
Praktikus tanulás:  
Az anyaggyűjtés eszközei. 

Szókincs (általános és a té-
mához kapcsolódó) 

Tanulásmódszertani (szótanulá-
si) technikák 
Aktív és passzív szókincs 

Művészetismeret−kommunikáció: 
Az aktív és a passzív szókincs gazdagí-
tása különböző szövegösszefüggések-
ben, önálló munkával. 
 
 
Praktikus tanulás: 
A nyelvtanulás módszerei. 

Kulcsfogalmak / fogalmak Zene, komolyzene, könnyűzene, népzene, hangszer, előadó, 
együttes, dalszöveg. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a 

modulok végén 

Angol dráma 
A beszélt nyelv sajátosságainak felismerése, a hétköznapi kifejezések elsajátí-
tása. A kommunikációs készségek fejlődése. 
A diákok látókörének szélesedése, kulturális ismereteik bővülése.  
A szókincs, a kiejtés és az intonáció fejlődése. 
 
Angol film 
A beszélt nyelv sajátosságainak felismerése, a hétköznapi kifejezések elsajátí-
tása. 
A diákok látókörének szélesedése, kulturális ismeretek bővülése, vélemény 
kifejezése. 
A passzív és az aktív szókincs bővülése. 
Összefüggő, nehezebb szövegek megértése. 
Különböző műveltség területek szintetizálása 
 
Angol irodalom 
Olvasási készségek és íráskészségek fejlődése. 
Kiejtés javulása, intonáció javulása.  
Irodalmi tájékozottság bővülése, alapvető irodalmi fogalmak ismerete, szó-
kincs bővülése, motiváció, igény az olvasásra. 
Más kultúrák megismerésének igénye. 
Angol zene 
A beszélt nyelv sajátosságainak felismerése, a hétköznapi kifejezések elsajátí-
tása. 
A diákok látókörének szélesedése, kulturális ismereteik bővülése..  
A passzív és aktív szókincs, valamint különböző készségek fejlődése. 
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3.6.3 Második idegen nyelvek 
 
Második idegen nyelvet a 10., 11. és 12. évfolyamon tanítunk. A választható nyelvek: francia, né-
met, olasz. 
 
Óraszámok évfolyamonként, második idegen nyelv (francia, német, olasz) 
 
 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Heti óraszám 4 4 4 
 
A második idegen nyelvet a tanulók a felkínált három nyelvből (francia, német, olasz) saját válasz-
tás alapján tanulják három éven át. Bár a második idegen nyelv nem kötelező érettségi tárgy, cé-
lunk, hogy a 12. év végére diákjaink többsége képes legyen megfelelni a középszintű érettségi kö-
vetelményeinek. 
A második nyelv iránt különösen érdeklődő tanulók számára a 11. és a 12. évfolyamon fakultációs 
órákat szervezünk, ahol modulrendszerben tanulnak együtt a két évfolyam diákjai. A fakultációs 
óraszám: két óra hetente. 
 
Tantervi célok a második idegen nyelvekből 
 
 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
Minimumszint (NAT) A1 A1+ A2 
Optimális szint A1/A1+ A2/A2+ B1-/B1 
 
 
Idegen nyelvi témahét a 9. évfolyamon 
Az idegen nyelvi témahétre a 9. évfolyam végén kerül sor. Célja kettős: a második idegen nyelv 
választásának megkönnyítése, ill. az angol nyelvtudás kipróbálása valódi kommunikációs helyze-
tekben. 
A második idegen nyelv választására a témahét után kerül sor, miután a tanulók ízelítőt kaptak a 
francia, a német és az olasz filmművészetből, zenei kultúrából, konyhaművészetből, nagy kulturális 
teljesítményekből, és maguk is megpróbáltak megformálni néhány mondatot mindhárom nyelven. 
Az angol nyelv használatára az idegen nyelvi témahéten különböző csoportos vetélkedők és játékok 
alkalmával kerül sor. 
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3.6.3.1 Szintleírások és témahét 
3.6.3.1.1 Témahét a 9. évfolyamon 

 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
Idegen nyelvi témahét Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Más témaheteken való részvétel. 
Angol nyelvtudás legalább A2 szinten. 
A második idegen nyelvi szaktárgyi előzetes tudás nem szükséges. 
Nyelvtanulási „rutin”. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Ismerkedés a következő év elejétől tanulandó nyelvvel. 
A célnyelvi országok civilizációs és nyelvi alapismereteinek elsajátítása. (A 
célnyelvi országok alatt azokat az országokat értjük, ahol a második idegen 
nyelv a hivatalos nyelv, a célnyelv pedig a második idegen nyelveket jelenti.) 
A célnyelvi országhoz kötődő híres helyekkel, emberekkel való megismerke-
dés. 
A motiváció növelése a szeptembertől kezdődő második idegen nyelv tanulásá-
hoz. 
Új motiváció szerzése az angol nyelv további tanulásához: az eddig megszer-
zett nyelvtudás alkalmazása közös játékban. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Idegen nyelvi kulturális intézmé-
nyek: a Budapesten fellelhető 
intézmények helye, szolgáltatásai 
az adott idegen nyelvet tanulók 
számára, könyvtárhasználat. 

Tájékozódás térben: 
Budapest oly intézményeivel való 
megismerkedés, ahol a célnyelvvel 
és a célnyelvi ország(ok) kultúrájá-
val/ival lehet ismerkedni, informá-
ciókat szerezni róla. 
 
Általános műveltség: 
könyvtárhasználat; 
a célnyelvi ország(ok) különböző 
képviseletei itthon. 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
Könyvtárhasználat. 
 
 
Matematika: 
Tájékozódás a térben, 
oktatási-tanulási techno-
lógiákkal való megis-
merkedés. 
 
 
Informatika: 
Könyvtári informatika. 

A célnyelvi ország(ok) megisme-
rése, 
régiók, városok, híres helyek, 
nevezetességek. 
A célnyelvi ország néhány fontos 
történelmi eseménye. 
Híres emberek és műveik, alkotá-
saik (tudósok, művészek), 
hagyományok, szokások. 

Tájékozódás térben: 
a célnyelvi ország(ok) elhelyezése a 
világtérképen és Európa térképén, a 
nagyobb régiók és városok elhelye-
zése a célnyelvi ország területén. 
 
Térképismeret, helyismeret: 
híres helyek elhelyezése térképen, 
híres városokhoz kötődő helyek 
tanulása, ismétlése. 
 
Képfelismerés: 
híres épületek felismerése kép alap-
ján. 
 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
Szerzők és művek, mű-
velődéstörténeti tájéko-
zódás. 
 
 
Matematika: 
Közös munka, kérdések 
megfogalmazása, infor-
mációk felidézése, tér-
képismeret. 
 
 
Történelem: 
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Általános műveltség: 
a célnyelvi országokhoz kötődő 
híres emberek és híres tette-
ik/alkotásaik megismerése. 

Ismeretszerzés, az in-
formációk rendszerezése 
és értelmezése, híres 
történelmi személyek, 
felfedezők, feltalálók, 
tanult helyek megkere-
sése a térképen, kultú-
rák, vallások és eszmék, 
népek együttélése. 
 
 
Természettudomány: 
Jelentős természettudós-
ok. 
 
 
Földrajz: 
Térképhasználat, Európa 
és Európán kívüli konti-
nensek. 
 
 
Művészettörténet fakul-
táció: 
Művészeti alkotások, 
alkotók felismerése. 

A célnyelvvel való ismerkedés. Nyelvismeret: a kiejtési és helyes-
írási szabályok elsajátítása. 
Az ábécé megismerése. 
Bemutatkozás a célnyelven. 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
Helyesírási és kiejtési 
szabályok. 
 
 
Matematika: 
Ismeretek alkalmazása. 

Egy, a célnyelven beszélő film 
megnézése (idegen nyelven, ma-
gyar felirattal) és elemzése; 
a célnyelvi ország filmkultúrája 
(híres rendezők, filmek, színé-
szek). 

Kritikai gondolkodás: 
a látott film értelmezése, közös 
megértése. 
 
Kommunikáció, véleményformálás: 
a megnézett film rövid összefoglalá-
sa, valamint arról való vélemény-
formálás. 
 
Vitakészség: 
véleményformálás és -ütköztetés a 
látott filmről. 
 
Csoportos játék és együttműködés: 
rövid filmrészlet eljátszása. 
 
Kreativitás: 
közös filmjelenet megalkotása és 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
Drámajáték, műelemzés, 
kritikai szemlélet, véle-
ményformálás, szöveg-
értés, szövegértelmezés. 
 
 
Történelem:  
Ismeretszerzés, az in-
formációk rendszerezése 
és értelmezése, történe-
tek dramatikus megjele-
nítése. 
 
 
Dráma:  
Rögtönzés és együttmű-
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eljátszása. 
 
Szövegértés:  
közösen megnézett filmből egy 
részlet értelmezése. 

ködés. 
 
 
Művészettörténet fakul-
táció:  
Műelemzés, vélemény-
formálás, befogadó te-
vékenység. 
 
 
Mozgókép- és médiais-
meret: 
Műelemzés, kritikai 
gondolkodás. 

A célnyelvi ország(ok) zenéinek 
hallgatása. 

Hallott és olvasott szövegértés: cél-
nyelven történő zenehallgatás, zene-
számok címének és szövegrészletei-
nek (egy versszak, refrén) közös 
értelmezése. 
 
Zenetörténet, zenehallgatás: külön-
böző korokból származó zenerészle-
tek hallgatása, közös éneklés. 
 
Műfajfelismerés: 
különböző műfajú zenei részletek 
hallgatása (opera, tánczene, sláger, 
népdal, gyerekdal stb.). 
 
Képfelismerés: 
a különböző korban élő énekesek 
fotóinak felismerése, időben való 
beazonosítása. 

Művészetismeret–
kommunikáció: 
Szövegértés, szövegér-
telmezés. 
 
 
Ének:  
Zenehallgatás, éneklés, 
zenetörténet (zenei stílu-
sok, műfajok). 
 
 
Művészettörténet fakul-
táció:  
Művészeti alkotások, 
alkotók felismerése, 
tájékozódás időben ké-
pek alapján. 

A célnyelvi országok kulináris 
különlegességeinek megismerése, 
jellegzetes receptek 

Főzés: 
egy, az adott célnyelvi ország egy 
specialitásának közös elkészítése. 
 
Ismeretszerzés: 
A célnyelvi ország étkezési kultúrá-
ja, tipikus, ismert specialitások, az 
elkészített étel receptje. 
 
Csoportmunkában való működés: 
együttműködés másokkal, közös 
alkotás létrehozása. 
 
Prezentáció: 
csoportmunkával létrehozott alkotás 
bemutatása és az étkezési kultúráról, 
receptről szóló prezentáció elmon-
dása. 

Matematika: 
Együttműködés (közös 
munka, együttműködés 
projektben). 
 
 
Történelem:  
Ismeretszerzés, az in-
formációk rendszerezése 
és értelmezése. 
 
 
Természettudomány:  
Kölcsönhatások (kémiai, 
fizikai reakciók) a kony-
hában. 
Anyagok, étel-, italké-
szítés, halmazállapotok, 
prezentáció készítése. 
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Dráma:  
Együttműködés, kapcso-
lati kultúra, kifejezőké-
pesség. 
 
 
Informatika: 
 
prezentáció készítése, 
anyaggyűjtés az interne-
ten, informatikai eszkö-
zök használata, doku-
mentumok elektronikus 
létrehozása, információ-
keresés. 

Csoportos nyelvi játékok angolul, 
pl. Tabu, Scrabble, Activity, Be-
ugró. 

Szókincsfejlesztés, -bővítés. 
Helyesírás fejlesztése. 
Szótanulási technikák bővítése. 
Szerepjáték 

Dráma:  
Szerepjáték. 

Csoportos vetélkedő az angol 
nyelvterületek kulturális életéről, 
történelmi, földrajzi, irodalmi, 
zenei háttérismereteiről. 

Tájékozódás térben és időben: 
Különböző műveltségterületek szin-
tetizálása. 
 
Hallott szövegértés: 
angol nyelven történő zenehallgatás, 
zenei műfajok felismerése, külön-
böző akcentusok felismerése. 
 
Szerepjáték: 
állókép, illetve jelenet előadása az 
adott angol nyelvterületet megjele-
nítve. 

Földrajz:  
Tájékozódás térben, más 
népek kultúrái. 
 
 
Dráma:  
Csoportos játék, együtt-
működés. 
 
 
Ének:  
Zenehallgatás, éneklés, 
zenetörténet (zenei stílu-
sok, műfajok). 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
három napos 

témahét végén 

A második idegen nyelvről szerzett alapnyelvi ismeretek, kiejtési és helyesírá-
si szabályok, az ábécé, civilizációs alapismeretek: zene, film, gasztronómia, 
országismeret, híres helyek, híres emberek, történelmi események. A nyelvvá-
lasztás megkönnyítése. 
Tapasztalatszerzés az angol nyelvtudás életszerű alkalmazásáról. 
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3.6.3.1.2 10. évfolyam – A1 
 

Tematikai egység 
/ Fejlesztési cél Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az első idegen nyelv ismerete, használata legalább A2 szinten. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok a célnyelv hangzásáról, valamint egyéb 
tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, első idegen nyelv tanulása, sze-
mélyes ismeretségek) a célnyelvi ország(ok) szokásainak, hagyományainak, 
elfogadott társadalmi érintkezési formáinak, különbözőségeiről. 
Az anyanyelven és az első idegen nyelven megismert és alkalmazott szövegér-
tési stratégiák és egyéb tapasztalatok.  
Szövegfajták ismerete az anyanyelven és az első idegen nyelven. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A túlnyomóan idegen nyelvű óravezetés elfogadása, a megértés bizonytalansá-
gaival járó feszültség kezelése. 
A rövid, egyszerű tanári utasítások, közlések, kérdések megértése. 
Élőbeszéd és autentikus hangzó anyag szelektív és globális megértését segítő 
stratégiák tanulása és alkalmazása. 
Az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó, nonverbális esz-
közökkel támogatott közlések, kérdések szelektív és globális megértése.  
Bevezetés a célnyelvi ország(ok) hétköznapi kultúrájába.  

Fejlesztés tartalma 
Egyszerű autentikus szöveg vagy szövegrészlet tartalmának megértése a szövegben előforduló is-
mert szavakból.  
Lassú, világos, a tanuló hétköznapi életére vonatkozó beszéd esetén ismerős szavak, nagyon alapve-
tő fordulatok és a tanult nyelvi elemek felismerése és megértése. 
Rövid, egyszerű instrukciók (pl. osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 
vonatkozó tanári utasítások, egyszerű játékszabályok) megértése, követése. 
Egyszerű, a mindennapi élethez kapcsolódó (pl. személyes adatokra, hétköznapi cselekvésekre vo-
natkozó) kérdések megértése.  
Az ismerős, mindennapi kifejezések megértése  
Konkrét, egyszerű szükségletek kielégítésére szolgáló mindennapos kifejezések megértése az ismert 
témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 
Jól artikulált diktált szöveg megértése. 
Alapvető hallott szövegértési stratégiák alkalmazása, például következtetés levonása a szövegfajtá-
ra, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan, rövid hallott szövegben ismeretlen elemek je-
lentésének kikövetkeztetése.  
A más nyelvből vagy az anyanyelvből ismert vagy ahhoz hasonló alakú szavak és alapvető fordula-
tok összekapcsolása, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott szövegeket 
kísérő nonverbális elemek (pl. képek, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megér-
téséhez. 
 
Szövegfajták, felhasznált dokumentumok: 
Közlemények, instrukciók (pl. figyelmeztetések, útbaigazítás, receptismertetés), párbeszédek, üze-
netrögzítő lehallgatása, rövid interjú, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, rövid részletek a médiá-
ból (pl. reklám, hirdetés), egyszerű dalok, versek, szólások, közmondások. 
 
A szövegekkel szemben támasztott követelmény: 
Hangzó anyag: életszerűség, anyanyelvi beszélő(k). 
Tanár: az autentikus nyelvhasználatot imitáló, de lassú, tagolt, egyszerű, a tanuló aktuális nyelvi 
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szintjét figyelembe vevő nyelvhasználat. 
 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció  

Előzetes tudás 

Az első idegen nyelv ismerete, használata legalább A2 szinten. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, első 
idegen nyelv tanulása, személyes ismeretségek) a célnyelvi ország(ok) 
szokásainak, hagyományainak, elfogadott társadalmi érintkezési formáinak 
különbözőségeiről. 
Segítségkérés és segítségnyújtás képessége, önkifejezés hétköznapi hely-
zetekben nonverbális módon. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Intonáció, kiejtés fejlesztése, a normához közelítő beszédtempóra való 
törekvés.  
Beszédbátorság fejlesztése. 
Alapvető, néhány szavas közlések, fordulatok biztonságos használata 
A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szó-
kinccsel és nonverbális elemekkel támogatva. 
Bevezetés a célnyelvi ország(ok) hétköznapi kultúrájába. 

A fejlesztés tartalma 
Rövid, egyszerű instrukciók követése (cselekvő reagálás az instrukciókra). 
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.  
Képesség egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, segítő-
kész, és mód van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra. 
Az alapvető szókincs elsajátítása, megértése, használata, amely a személyes adatokra és bizonyos 
konkrét szituációkra vonatkozó különálló szavakból és fordulatokból áll. 
Az ismerős, mindennapi kifejezések megértése és használata. 
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, figye-
lemfelhívás. 
Képesség az alapvető társadalmi érintkezésre a legegyszerűbb mindennapi udvarias formulák hasz-
nálatával:  
• személyes adatokra vonatkozó kérdések feltevése és megválaszolása 
• bemutatkozás és mások bemutatása 
• alapvető üdvözlési és elköszönési kifejezések helyzetnek megfelelő használata  
• érdeklődés mások hogyléte felől 
• reagálás hírekre 
• ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozó kérdések feltevése és megválaszolása 
• kérés, kínálás, köszönet, sajnálkozás, gratuláció kifejezése. 

A konkrét, egyszerű szükségletek kielégítésére szolgáló mindennapos kifejezések megértése, ha egy 
megértő beszélő közvetlenül hozzá beszél világosan, lassan és ismétlésekkel; rövid reagálás. 
A közvetlen szükségletek vagy nagyon ismerős témák területén egyszerű kérdések feltevése, egy-
szerű állítások kezdeményezése, illetve azokra reagálás. 
Számok, mennyiségek, költségek és az idővel kapcsolatos néhány egyszerűbb kifejezés használata. 
Egyszerű, emberekre, helyekre és tárgyakra vonatkozó kifejezések önálló használata. 
Egyszerű, indoklást kifejező mondatok használata. 
Rövid párbeszédek reprodukálása és variálása minta alapján. 
Közösen begyakorolt rövid jelenetek előadása. 
Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta betanult készletének korlátozott mértékű al-
kalmazása. 
Szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal, pl.: „és“ vagy 
„azután“. 
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Anyanyelvi beszélő számára érthető kiejtés és intonáció elsajátítása egyes betanult szavak és fordu-
latok nagyon korlátozott készletére. 
Alapvető stratégiák alkalmazása: nonverbális eszközök alkalmazása a kommunikációban, körülírás, 
segítségkérés a partnertől metakommunikációval, vizuális eszközök használata. 
Részvétel nyelvi játékokban (pl. barkochba). 
 
Szövegfajták, felhasznált dokumentumok: 
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, információ hiányán 
illetve különbözőségén alapuló szövegek, szókincsfejlesztő játékok (pl. szólánc), társasjátékok, is-
merkedős játékok a célnyelven, rövid szöveggel ellátott képek. 
 
A mintaszövegekkel szemben támasztott követelmény: 
A mai élő nyelvhasználathoz közelítő sémák, fordulatok, életszerű dialógusok. 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az első idegen nyelv ismerete, használata legalább A2 szinten. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, 
első idegen nyelv tanulása, személyes ismeretségek) a célnyelvi or-
szág(ok) szokásainak, hagyományainak, elfogadott társadalmi érint-
kezési formáinak különbözőségeiről. Prezentációs technikák ismerete. 

A tematikai egység nevelé-
si-fejlesztési céljai 

Intonáció, kiejtés fejlesztése, a normához közelítő beszédtempóra 
való törekvés. 
Beszédbátorság fejlesztése. 
Alapvető, néhány szavas, néhány mondatos közlések, fordulatok biz-
tonságos használata. 
Egyszerű, hétköznapi témák (pl. érdeklődési kör, lakás, család) bemu-
tatása. 
Csoportos és egyéni prezentáció gyakorlása a tanulókat érdeklő témá-
ban. 
Bevezetés a célnyelvi ország(ok) hétköznapi kultúrájába. 

A fejlesztés tartalma 
Anyanyelvi beszélő számára érthető kiejtés és intonáció elsajátítása egyes betanult szavak és fordu-
latok nagyon korlátozott készletére.  
Az alapvető szókincs használata, amely a személyes adatokra és bizonyos konkrét szituációkra vo-
natkozó különálló szavakból és fordulatokból áll.  
Szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal, pl.: „és“ vagy 
„azután“. 
Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta betanult készletének korlátozott mértékű al-
kalmazása.  
Nagyon rövid, begyakorolt szöveg (pl. bejelentés, meghívás, bemutatás, egyéb üzenet).  
Alapvető szókincs elsajátítása, amely bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó különálló szavakból 
és fordulatokból áll. Emberekkel és helyekkel kapcsolatos egyszerű, többnyire különálló fordulatok 
létrehozása. 
Személyes és a hétköznapi élethez kapcsolódó témák leírása egyszerű szavakkal, egyszerű, rövid 
mondatokkal.  
Tárgyak, tulajdonságok, egyszerű hétköznapi cselekvések megnevezése. 
Egyszerű, indoklást kifejező mondatok használata.  
Történet, személyes élmény elmesélése egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 
Rövid, előre megtervezett kiselőadás egyénileg és csoportosan. 
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Részvétel nyelvi játékokban (pl. activity). 
Alapvető stratégiák alkalmazása: nonverbális eszközök alkalmazása a kommunikációban, körülírás, 
vizuális eszközök használata.  
Részvétel nyelvi játékokban (pl. barkochba). 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Rövid témakifejtés, rövid történetek, rövid közlések, rövid prezentációk és projektek csoportos be-
mutatása, dalok, versek, képek. 
 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az első idegen nyelv használata legalább A2 szinten. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, első 
idegen nyelv tanulása, személyes ismeretségek) a célnyelvi ország(ok) szo-
kásainak, hagyományainak, elfogadott társadalmi érintkezési formáinak 
különbözőségeiről.  
Az anyanyelven és az első idegen nyelven megismert és alkalmazott szö-
vegértési stratégiák és egyéb tapasztalatok.  
Szövegfajták ismerete az anyanyelven és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert szavak, kifejezések és mondatok megértése rövid autentikus szöve-
gekben. 
A korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének 
megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 
Az egyszerű, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó autentikus közlésekből 
(pl. leírások, üzenetek, útleírások) a legfontosabb gondolatok megértése az 
ismerős szavak, esetleg képek segítségével. 
Szövegértési stratégiák alkalmazása, fejlesztése. 
Bevezetés a célnyelvi ország(ok) hétköznapi kultúrájába. 

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű információs, esetleg képpel vagy grafikonnal kiegészített autentikus szöveg vagy szöveg-
részlet tartalmának megértése a szövegben előforduló ismert szavakból. 
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek (pl. hirdetések, plakátok vagy katalógu-
sok) fő gondolatának megértése és ezekben az ismerős szavak és alapvető, gyakran előforduló min-
dennapi helyzetekre vonatkozó fordulatok felismerése. 
Egyszerű, időnként képpel támogatott információs anyagok megértése, instrukciók (pl. útbaigazí-
tások, útleírások) követése. 
Egyszerű tankönyvi instrukciók megértése. 
Egyszerű, rövid üzenetek (pl. SMS, e-mail, képeslap) szövegének megértése. 
Rövid (30-50 szavas), egyszerű, ismerős, mindennapi témáról szóló szövegek megértése egyes for-
dulatokra lebontva, ismerős szavak és alapvető fordulatok felismerésével és szükség szerinti újraol-
vasással. 
Nyomtatványok, űrlapok, sablonok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 
Gyakran használatos rövidítések felismerése, dekódolása. 
Alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például a más nyelvből vagy az anyanyelvből ismert vagy 
ahhoz hasonló alakú szavak és alapvető fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg kü-
lönböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális 
információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 
 
Szövegfajták, felhasznált dokumentumok: 
Hirdetések, reklámok, plakátok, képaláírások, térképek, névjegykártyák, rövid bemutatkozó szöve-
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gek, meghívók, apróhirdetések (pl. álláshirdetések, utazási ajánlatok, lakáshirdetések), tudósítások, 
feliratok, könyv- és filmcímek, versek, dalszövegek, újságfőcímek, szöveges karikatúrák, képregé-
nyek, katalógusok, árlapok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, űrlapok, regisztrációs lapok, útle-
írások, folyamatok leírása, a hétköznapi élethez kapcsolódó leírások, programfüzetek, információs 
anyagok, receptek, éttermi menük/étlapok, rövid életrajzi szövegek, rövid CV-k, képeslapok, SMS-
ek, e-mailek, fórum- és blogbejegyzések, közösségi oldalak és az ott lévő kommentek, blogok, szó-
lások, közmondások, párbeszédek a hétköznapi életből, honlapok, keresztrejtvények, képek, család-
fák. 
 
A szövegekkel szemben támasztott követelmény: 
Autentikus, életszerű, a célnyelvi kultúrát megjelenítő és a tanulók életkorához és érdeklődéséhez 
közelálló szövegfajták és ennek megfelelő tartalom. 
 
 

Fejlesztési egység Íráskészség  

Előzetes tudás 

Az első idegen nyelv ismerete, használata legalább A2 szinten. 
Írással kapcsolatos iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok, ismeretek és 
jártasságok (pl. esszé, fogalmazás, kreatív írás, jegyzetelés).  
Bizonyos írásbeli műfajok és ezek jellemzőinek ismerete (pl. esszé, jegy-
zetelés, prezentáció, elektronikus kommunikáció). 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű mondatok megfogalmazása írásban. 
Egyszerű, személyes információk adása (pl. űrlapok, nyomtatványok), 
megkérdezése és rájuk való válaszadás írásban. 
Egyszerű és rövid szöveg írása alapszinten személyes és a tanulót érdeklő 
hétköznapi témákban. 
A nyelvre jellemző írásmód megismerése, az anyanyelvi normától eltérő 
hangjelölés begyakorlása. 

A fejlesztés tartalma 
A helyesírás gyakorlása, néhány egyszerű rövidítés alkalmazása.  
Szavak és szövegek helyes írásmódú másolása (pl. instrukciók, mindennapi tárgyak neve, üzletek 
neve, rendszeresen használt állandósult fordulatok). 
Hallott szövegek kiegészítése írásban. 
Különböző listák készítése (pl. bevásárlás, órarend, osztálytársak hobbija). 
Egyszerű mondatok írása egyszerű szavakkal és szerkezettel. 
Nyomtatványok kitöltése, adatok megadása írásban. 
Számok, dátumok.  
Személyes adatok, információk kérése és megadása (pl. formanyomtatványon).  
Rövid, személyes tartalmú üzenet, blogbejegyzés, komment megfogalmazása. 
Saját maga és kitalált személyek bemutatása egyszerű fordulatokkal és mondatokkal (pl. hol laknak 
és mit csinálnak). 
Egyszerű levél, e-mail megírása hétköznapi témákban (pl. bemutatkozás, hobbik, meghívás, köszö-
net, tetszés kifejezése, találkozó megbeszélés), annak formai követelményeivel (pl. dátum, elköszö-
nés). 
Rövid és egyszerű üdvözlet és üzenet írása pl. képeslapra. 
Alapszintű, egyszerű célnyelvi szövegek, (pl. párbeszédek, jelenetek) lényegének átírása, új párbe-
széd, jelenet megírása példa alapján, majd önállóan. 
Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta betanult készletének korlátozott mértékű al-
kalmazása.  
Szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal, pl.: „és“ vagy 
„azután“. 
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Szövegfajták, felhasznált dokumentumok: 
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, táblázatok, bemutatkozó szövegek (saját 
maga, család, barátok), rövid leírások (pl. lakóhely, hobbik), egyszerű CV, személyleírások, listák 
(pl. jelenléti ív, bevásárló lista, éttermi menü), hagyományos és elektronikus képeslapok, poszter 
szövegek, képaláírások, rövid képleírások, üzenetek (pl. SMS-ek, levelek, e-mailek), internes profi-
lok, kommentek, blogbejegyzések, egyszerű véleményformálás (pl. film, könyv témában), receptek, 
instrukciók, képregények, versek, dalszövegek, jelenetek, párbeszédek, családfák, interjúkérdések 
összeállítása, szókincsbővítő és az íráskészséget fejlesztő játékok (pl. ország, város, keresztrejtvé-
nyek). 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a tan-
év végén 

A1 szintű nyelvtudás. 
A célnyelvi óravezetés követése.  
A hétköznapi élettel (pl. család, barátok, szórakozás, iskola) kapcsolatos sza-
vak és alapvető fordulatok megértése és használata. 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal való kommu-
nikálás.  
A beszédszándék kifejezése, kapcsolatteremtés egyszerű nyelvi eszközökkel, 
bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva. 
Információcsere írásban és szóban a tanuló által ismert témákban (pl. szemé-
lyes adatok, család, iskola). 
Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról szóló ön-
álló beszéd és írás röviden, egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkezetek-
kel.  
Csoportos és egyéni prezentációk elkészítése és bemutatása. 
Egyszerű szövegkohéziós szavak használata írásban és szóban. 
Alapvető olvasási és hallott szövegértési stratégiák alkalmazása, például kö-
vetkeztetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vo-
natkozóan, rövid hallott, valamint olvasott szövegben ismeretlen elemek je-
lentésének kikövetkeztetése. 
Nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása, erősítése. 

 
3.6.3.1.3 11. évfolyam – A2 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Legalább A2+ szintű nyelvtudás az első idegen nyelven. 
A1 szintű nyelvtudás a második idegen nyelven.  
A mindennapi helyzetekhez kapcsolódó, nonverbális eszközökkel támoga-
tott közlések, kérdések, társalgások és autentikus hangzó anyagok szelektív 
és globális megértését segítő stratégiák tanulása és alkalmazása. 
A rövid, egyszerű tanári utasítások, közlések, kérdések megértése. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, sze-
mélyes ismeretségek révén) a célnyelvi ország(ok) szokásairól, elfogadott 
társadalmi érintkezési formáiról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb egyszerű fordulatok megértése, ha közvet-
len, személyes dolgokról vagy a hétköznapi életről van szó. 
A rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének 
megértése hétköznapi témakörökben. 
Téma, fő gondolat azonosítása. 
Néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 
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Ismerkedés a célnyelvi ország hétköznapi kultúrájával. 

A fejlesztés tartalma 
Az osztálytermi szituációra, közös tanulásra vonatkozó tanári útmutatások és magyarázatok megér-
tése. 
A legfontosabb témákkal kapcsolatos, leggyakrabban előforduló szavak, fordulatok és kifejezések 
megértése a tanulók számára fontos dolgokkal kapcsolatban. 
Szituációk, helyzetek alapvető megértése.  
Alapvető kommunikációs szükségletre vonatkozó fordulatok és kifejezések megértése. 
Egyszerű ügyekkel, helyzetekkel kapcsolatos közlések boltban, étteremben, pályaudvaron, az utcán 
és bankban – ha az autentikus anyanyelvi beszélő tagoltan, érthetően beszél, és a mindennapi nyel-
vet használja. 
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése. 
Ismerős témákról folyó világos, lassú tempóban elmondott, köznyelvi beszéd megértése, esetleg 
ismétlés vagy átfogalmazás kérése után. Egy beszélgetés témaváltásainak követése. 
A tanulóhoz világosan és jól artikuláltan intézett beszéd globális megértése. 
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi 
normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüne-
teket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 
Lényeges információ kiszűrése, megértése kiszámítható, mindennapi témákról szóló rövid, autenti-
kus hangfelvételekből. 
A tényközlő rádiós és televíziós hírműsorok témaváltásainak követése, a fő tartalmak megállapítása 
pl. eseményekről, balesetekről, mindennapi témákról szóló tudósítások esetén, amelyekben a vizuá-
lis megjelenítés időnként alátámasztja a kommentárt. 
A megértést segítő stratégiák alkalmazása: pl. képek, vizuális információk használata, ismétlés, 
átfogalmazás kérés. 
Mindennapi témájú, konkrét, rövid szövegekben az ismeretlen szavak valószínű jelentésének kikö-
vetkeztetése a szövegösszefüggésből vagy a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhaszná-
lásával. 
Ismerkedés a nyelvi standardtól eltérő beszédmódokkal (dialektusok, nem anyanyelvi beszélők) 
egyszerű, mindennapi témákban, rövid szövegekben. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Egyszerű párbeszédek és telefonbeszélgetések mindennapi témákról és helyszíneken, üzenetek, 
instrukciók, megbeszélések, beszámolók mindennapi témákban, interjúk, reklámok, kisfilmek, cél-
nyelvi felirattal ellátott autentikus játékfilmek, filmrészletek, rövid történetek, rövid részletek a mé-
diából, versek, dalok. 
 
A szöveggel szemben támasztott követelmények: 
Autentikus, anyanyelvi beszélő által közvetített hangzó anyag vagy média-tartalom. 
Az autentikus nyelvhasználathoz közelítő, a (megértést támogató) minimálisan szükséges egyszerű-
sítéseket tartalmazó tanári beszéd. 
A gimnazista korosztály érdeklődési köréhez közelítő tartalom. 
A beszéd a célnyelvi normának megfelelő kiejtést használ és sebessége alkalmazkodik a tanuló 
nyelvi szintjéhez – lassú, világos, jól artikulált, jól érthető; szókincse figyelembe veszi a tanuló ak-
tuális nyelvi szintjét. 
Életszerű és hiteles szituációk és beszédmód. 
 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció  
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Előzetes tudás 

Legalább A2+ szintű nyelvtudás az első idegen nyelvből. 
A1 szintű nyelvtudás a második idegen nyelvből.  
Egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel begyakorolt beszédfor-
dulatokkal folytatott kommunikáció.  
Mindennapi témákban rövid közlések, tanult fordulatok biztonságos hasz-
nálata, kérdések és válaszok adása. 
Intonáció, kiejtés fejlesztése, a normához közelítő beszédtempóra való 
törekvés.  
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, 
személyes ismeretségek révén) a célnyelvi ország(ok) szokásairól, elfoga-
dott társadalmi érintkezési formáiról. 
Nyelvtanulási stratégiák (pl. metakommunikációs eszközök használata, 
segítségkérés, visszakérdezés). 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Beszédbátorság fejlesztése. 
Célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra, folyamatos beszédre 
való törekvés. 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal való kom-
munikáció, gondolat- és információcsere hétköznapi témákban.  
Alapvető kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó állandósult fordulatok 
elsajátítása. 
Egyre több kommunikációt segítő stratégia tudatos alkalmazása. 
Ismerkedés a célnyelvi ország hétköznapi kultúrájával.  

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű és közvetlen információcsere begyakorolt feladatokban, rutinszerű helyzetekben, ismerős 
témákkal (pl. szabadidő, iskola) és tevékenységekkel kapcsolatban, valamint az osztálytermi szituá-
cióban.  
Részvétel rövid társalgásokban az érdeklődési körbe tartozó begyakorolt témákban. 
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése világos és lassú beszéd 
esetén (pl. személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet). 
Társadalmi kapcsolatok létesítése: üdvözlés és elköszönés; bemutatkozás/bemutatás; köszönetnyil-
vánítás, és ezek udvarias formáinak használata. 
 
Figyelemfelhívás, kérdés és beszámoló hogylétről, érzések egyszerű kifejezése, tanácsok kérése és 
adása, köszönetnyilvánítás, kedvelt és nem kedvelt dolgokról való véleménynyilvánítás. 
Kérés, adás, egyetértés, egyet nem értés, tetszés, nemtetszés kifejezése. 
Kommunikációs szándékok kifejezése: meghívás, ajánlat, javaslattétel és arra reagálás, bocsánatké-
rés és arra reagálás. 
Egyszerű kommunikációs eszközök használata rövid társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 
befejezéséhez. 
Interjú során reagálás egyszerű állításokra. 
Esti vagy a hétvégi program megvitatása, a találkozó egyeztetése. 
Mennyiséggel, darabszámmal, eladási árral stb. kapcsolatos információ kérése, adása. 
Étel rendelése. 
Utazással kapcsolatos egyszerű információcsere, útbaigazítás, jegyváltás. 
A szócsoportok és mondatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal: pl. „és“, „de“, „mert“. 
Az anyanyelvi beszélő számára érthető kiejtés és intonáció. 
Sikeres kommunikációt segítő stratégiák alkalmazása: ismétlés és magyarázat kérése, rákérdezés a 
meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, kifejező nonverbális gesztusok és vizuális eszkö-
zök alkalmazása. 
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához 
elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet viszonylag helyes használata. 



Öt  évfo lyamos  képzés  –  Idegen nye lvek  tantárgycsoport  

1663 

Részvétel nyelvi játékokban, társasjátékokban. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Tranzakciós és informális párbeszédek, előre betanult jelenetek, szerepjátékok, információ hiányán 
illetve különbözőségén alapuló szövegek, információcsere, interjúk, véleménycsere, szókincsfej-
lesztő játékok (pl. activity), társasjátékok (pl. scrabble). 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás 

Legalább A2+ szintű nyelvtudás az első idegen nyelven. 
A1 szintű nyelvtudás a második idegen nyelven. 
Alapvető, néhány szavas, néhány mondatos közlések, fordulatok biz-
tonságos használata ismerős témákban. 
Intonáció, kiejtés fejlesztése, a normához közelítő beszédtempóra 
való törekvés. 
Prezentációs technikák, IKT-eszközök használata. 
Egyszerű, hétköznapi témák (pl. érdeklődési kör, lakás, család) bemu-
tatása. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, 
személyes ismeretségek révén) a célnyelvi ország(ok) szokásairól, 
elfogadott társadalmi érintkezési formáiról. 

A tematikai egység nevelé-
si-fejlesztési céljai 

Néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 
Család, más személyek, életkörülmények, iskola, szabadidő, egyéb 
mindennapi témák rövid, összefüggő bemutatása. 
Történetmesélés, leírás a főbb pontok egyszerű felsorolásával. 
A célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 
gyakorlása. 
Egyéni és csoportos prezentációk tartása. 
Beszédbátorság fejlesztése. 

A fejlesztés tartalma 
Helyes kiejtés és intonáció gyakorlása autentikus hanganyag segítségével. 
Rövid szövegek felolvasása helyes kiejtéssel, érthető (a célnyelvi normához közelítő) intonációval. 
Ismerős, személyes témák pár mondatos bemutatása egyszerű fordulatokkal, pl. leírás emberekről, 
helyekről, személyes környezetről, tárgyakról, a napirendről, iskolai programokról, szabadidő eltöl-
téséről stb. 
Rövid, begyakorolt, alapvető előadás ismerős témában. 
Rövid, alapvető leírás eseményekről és tevékenységekről, egyszerű történetmesélés. 
Tetszés, nem-tetszés kifejezése ismerős témákkal kapcsolatban. 
Tervek, találkozók, szokások, tevékenységek, múltbeli tevékenységekről és személyes tapasztalatok 
bemutatása. 
Rövid állítások és összehasonlítások egyszerű leíró nyelv használatával tárgyakkal kapcsolatban. 
Szócsoportokat összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal: pl. „és“, „de“, „mert“. 
Rövid jelenetben a saját szerep előadása. 
Egyéni és csoportos prezentációk a személyes érdeklődési körbe tartozó témákról (pl. zene, sport, 
film). 
Az előadással/prezentációval kapcsolatos néhány egyszerű kérdés megválaszolása. 
A prezentáció rövid értékelése egyszerű állításokkal. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Rövid történetek, rövidhírek, rövid témakifejtés, rövid élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, 
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képleírás és egyéb leírások, filmek vagy könyvek néhány mondatos bemutatása, dalok, versek, 
mondókák, rövid prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 
 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Legalább A2+ szintű nyelvtudás az első idegen nyelven. 
A1 szintű nyelvtudás a második idegen nyelven.  
A korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lénye-
gének megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 
Az egyszerű, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó autentikus közlé-
sekből (pl. leírások, üzenetek, útleírások) a legfontosabb gondolatok 
megértése az ismerős szavak, esetleg képek segítségével. 
Ismert szavak, kifejezések és mondatok megértése rövid autentikus 
szövegekben. 
Az egyszerűbb szövegfajták jellemzőinek ismerete – az anyanyelven 
és az első idegen nyelven folytatott tanulmányok alapján. 
Szövegértési stratégiák alkalmazása, fejlesztése - a szövegek megérté-
se a szöveg címe, megformálása és a hozzá tartozó képek tudatos fel-
használásával. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, 
személyes ismeretségek révén) a célnyelvi ország(ok) szokásairól, 
elfogadott társadalmi érintkezési formáiról. 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű, 
ismerős témákról írt autentikus szövegekben. 
Egyszerű instrukciók, magánlevelek, e-mailek és rövid történetek lé-
nyegének megértése. 
Rövid, autentikus információs szövegek (pl. étlapok, hirdetések, pros-
pektusok, menetrendek) megértése. 
Olyan mondatok és gyakrabban használt kifejezések megértése, ame-
lyek a közvetlen személyes szférához tartoznak (pl. nagyon alapvető 
személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, 
mindennapok). 
Ismerkedés a célnyelvi ország hétköznapi kultúrájával. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű, gyakran előforduló, nemzetközileg használt szókincset, egyszerű nyelvtani szer-
kezeteket tartalmazó mindennapi szövegek megértése. 
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos hétköznapi szövegek-
ben (pl. internetes oldalak, feliratok, közlemények, brosúrák, tényközlő újságcikkek). 
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 
A mindennapi életben előforduló egyszerű előírások (pl. használati utasítások, instrukciók, útjelző 
táblák), feliratok megértése (pl. étteremben, vasútállomáson, repülőtéren és a városban). 
Konkrét információ megtalálása egy listán, adatbázisban.  
Rövid magánlevelek, e-mailek, egyszerű hivatalos levelek megértése. 
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, a 
vizuális kiegészítések felhasználása, az ismeretlen szavak valószínű jelentésének kikövetkeztetése a 
szövegösszefüggésből, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 
Szövegtípusok megkülönböztetése. 
Rövidítések felismerése, értelmezése. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
Apróhirdetések, plakátok, reklámok, nyomtatványok, határidőnaplók, prospektusok, programaján-
lók, üzenetek, SMS-ek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, listák, katalógusok, árlapok, me-
netrendek, előírások, használati útmutatók, figyelmeztető feliratok, újságcikkek, tudósítások, ha-
gyományos és elektronikus magánlevelek, egyszerű hivatalos levelek, e-mailek, honlapok, interne-
tes fórumok, közösségi oldalak kommentjei, blogbejegyzések, képregények, ismeretterjesztő szöve-
gek, személyleírások, vitaindító szövegek, érvelő szövegek, rövid irodalmi szövegek, párbeszédek, 
jelenetek, történetek, versek, dalszövegek, feliratos filmek, filmösszefoglalók, film- és könyvaján-
lók, fülszövegek, interjúk, keresztrejtvények. 
 
A szövegekkel kapcsolatos követelmények: 
Autentikus, életszerű, a célnyelvi kultúrát megjelenítő és a tanulók érdeklődéséhez közelálló szö-
vegfajták és tartalom. 
 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Legalább A2+ szintű nyelvtudás az első idegen nyelven. 
A1 szintű nyelvtudás a második idegen nyelven.  
Egyszerű mondatok megfogalmazása írásban. 
Egyszerű, személyes információk adása (pl. űrlapok, nyomtatványok), meg-
kérdezése és válaszadás írásban. 
Egyszerű és rövid szöveg írása személyes és a tanulót érdeklő hétköznapi 
témákban. 
A nyelvre jellemző írásmód megismerése, az anyanyelvi normától eltérő 
hangjelölés begyakorlása. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok (pl. média, művészet, turizmus, szemé-
lyes ismeretségek révén) a célnyelvi ország(ok) szokásairól, elfogadott társa-
dalmi érintkezési formáiról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek, egy-
szerű jegyzet, üzenet, levél írása ismert témákról. 
Ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok írásban történő kifejezése egysze-
rű mondatszerkezetek, betanult fordulatok, néhány szavas kifejezések és 
formulák segítségével, a leggyakrabban előforduló kötőszavak használatával. 
Önálló íráskészség fejlesztése. 
Prezentációk készítése. 
A helyesírási szabályok figyelembevétele az ismert nyelvtani szabályoknak 
és szövegtípusoknak megfelelően. 

A fejlesztés tartalma 
Szavak, szövegek hallás utáni kiegészítése vagy diktálás utáni leírása. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló személyével és közvetlen környezetével 
kapcsolatos témában.  
Bővített mondatok fogalmazása, szócsoportok, egyszerű fordulatok és mondatok írása, amelyeket 
egyszerű kötőszavak, pl. „és“, „vagy“, „mert“ kapcsolnak össze. 
Különböző szövegtípusok létrehozása: 
• leírás (pl. esemény, tevékenység, szokás) 
• bemutatás, életrajzok 
• élménybeszámoló, történetek, film-, könyvajánló 
• jövőbeli tervek 
• párbeszédek 
• levelek (pl. egyszerű hivatalos levél, magánlevél, e-mail) annak formai követelményeivel (pl. 
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dátum, elköszönés) 
• üzenetek (pl. SMS) 
• véleménynyilvánítás, tetszés és nem-tetszés kifejezése és magyarázata 
• programajánlat 
• plakát, ppt, prezi 
• feljegyzés. 

Formanyomtatvány kitöltése magáról és más személyről. 
Törekvés a helyesírási szabályok figyelembevételére. 
Kreatív írás (pl.: jelenetek átírása, képregényhez szövegalkotás, rövid fogalmazás). 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 
poszter szövegek, képaláírások, leírások, párbeszédek,  jegyzet- és vázlatkészítés, lényegkiemelés, 
néhány mondatos összefoglaló, rövid érvelő szövegek, véleménynyilvánítás, üzenetek, SMS-
ek/MMS-ek, egyszerű hivatalos levelek, magánlevelek, e-mailek vagy internes profilok, internetes 
bejegyzések, instrukciók, programtervezet készítése, érzelemnyilvánítás, élménybeszámolók, törté-
netek, kívánságok, jóslatok, film- és könyvajánlók, versek, dalok. 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a tan-
év végén 

A2 szintű nyelvtudás.  
Beszédbátorság fejlesztése. 
Célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra, folyamatos beszédre, a 
helyesírási szabályok betartására való törekvés. 
A lényegi mondandó kiszűrése egyszerű olvasott és hallott szövegekből. 
Rövid beszélgetésekben való aktív részvétel, gondolat- és információcsere 
ismerős témákról. 
A hétköznapi élettel kapcsolatos, a tanuló érdeklődési körébe tartozó egyszerű 
szövegek megértése és megalkotása. 
Egyéni és csoportos prezentációk készítése és megtartása. 
Egyszerű szövegkohéziós elemek használata írásban és szóban. 
Néhány, a megértést és az alkotást segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 
alkalmazása. 
Ismerkedés a célnyelvi ország hétköznapi kultúrájával. 

 
3.6.3.1.4 12. évfolyam – B1 

 
Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Legalább B1– szintű nyelvtudás az első idegen nyelven. 
A2 szintű nyelvtudás a második idegen nyelven.  
Az ismert szavak, a leggyakoribb egyszerű fordulatok megértése, ha köz-
vetlen, személyes dolgokról vagy a hétköznapi életről van szó. 
A rövid, világos és egyszerű megnyilatkozások és szóbeli közlések lénye-
gének megértése hétköznapi témakörökben. 
Téma, fő gondolat azonosítása. 
Néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok a célnyelvi kultúráról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerős témára vagy tényszerű információra vonatkozó élő beszéd és au-
tentikus hangzó anyag megértése. 
Mindennapi társalgások és eszmecserék követése, megértése autentikus 
hangzó anyagban és élőbeszédben. 
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A média programjainak és egyes filmeknek az értése, követése, amelyek 
az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak. 
Nyelvtanulási stratégiák alkalmazása a globális, szelektív és részletes szö-
vegértés fejlesztésére, a megértés bizonytalanságainak kezelésére. 
A célnyelvi kultúra ismeretének elmélyítése. 
Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek globális és 
szelektív megértése. 

A fejlesztés tartalma 
A köznyelvi beszéd főbb mondanivalóinak megértése, ha az a tanuló számára leginkább ismerős 
témákról folyik (pl. iskola, szabadidő, hétköznapi élet). 
A tanuló körül zajló hosszabb ismerős témájú beszélgetés főbb pontjainak követése, amennyiben a 
beszéd tiszta, standard dialektusban folyik. 
Rövid elbeszélés, előadás főbb mondanivalóinak megértése ismerős témákban. 
Ismerős vagy a tanuló érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szóló rádióműsorok és egyszerűbb 
hangfelvételek lényegének és legfontosabb információinak megértése. 
Benyomások, érzések és vélemények közlésének, véleménykülönbségek megértése. 
A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felis-
merése. 
A tényszerű információ lényegének és számos részletének megértése gyakori, mindennapi vagy 
érdeklődési körrel kapcsolatos témákban a fő mondanivaló és egyes részletek azonosítása párbeszé-
dekben, interjúkban, telefonbeszélgetésekben, üzenetekben, rövid előadásokban és hírműsorokban, 
amennyiben a beszéd tiszta, ismerős akcentussal folyik. 
Összetett utasítások (pl. használati utasítások, útbaigazítások) megértése és követése. 
Olyan filmek követése, amelyben a vizuális megjelenítésen és a cselekvésen nyugszik a történet 
nagy része, és amelyben a beszéd világos és egyszerű nyelvezetű. 
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például ismeretlen szavak jelentésének kikövetkezteté-
se a szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a szöveg 
megértéséhez, vizuális elemek felhasználása, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése és annak 
megértése a szövegértés támogatására. 
A standard autentikus beszédmódtól eltérő beszéd (pl. dialektusok, nem anyanyelvi beszélők) mon-
danivalójának a megértése ismert, mindennapi témákban, rövid szövegekben. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Párbeszédek a mindennapi életben, interjúk, instrukciók, előadások, beszámolók, tudósítások, köz-
lemények, üzenetek, telefonon rögzített szövegek, viták, véleménynyilvánítás, rádió- és tévéműso-
rok, filmelőzetesek, filmek és filmrészletek, dalok, versek, használati utasítások, receptek, viccek, 
mesék. 
 
A szövegekkel kapcsolatos követelmények: 
Autentikus, anyanyelvi beszélő által közvetített hangzó anyag vagy médiatartalom. 
Az autentikus nyelvhasználathoz közelítő, a (megértést támogató) minimálisan szükséges egyszerű-
sítéseket tartalmazó tanári beszéd. 
A beszéd általában a célnyelvi normának megfelelő kiejtést használ, és sebessége alkalmazkodik a 
tanuló nyelvi szintjéhez; szókincse figyelembe veszi a tanuló aktuális nyelvi szintjét, illetve azt csak 
a megértést még nem zavaró mértékben haladja meg. 
A gimnazista korosztály érdeklődési köréhez közelítő tartalom. 
Életszerű és hiteles szituációk és beszédmód. 
 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció  
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Előzetes tudás 

Legalább B1– szintű nyelvtudás az első idegen nyelven 
A2 szintű nyelvtudás a második idegen nyelven. 
Célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra, folyamatos beszédre 
való törekvés. 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal való kom-
munikáció, gondolat- és információcsere hétköznapi témákban.  
Alapvető kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó állandósult fordulatok 
elsajátítása. 
Egyre több kommunikációt segítő stratégia tudatos alkalmazása. 
Ismerkedés a célnyelvi ország hétköznapi kultúrájával. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű párbeszédek kezdeményezése, fenntartása és befejezése. 
A kommunikatív szándékok viszonylag széles körének adekvát kifejezése 
hétköznapi témakörökben. 
Gondolat- és információcsere, véleménynyilvánítás, érvelés és érzelemki-
fejezés képessége a célnyelven általános témákban. 
Kommunikációt segítő kompenzációs stratégiák tudatos alkalmazása. 
Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-
tempóra. 
Képesség viszonylag zökkenőmentes kommunikációra az érettségi részle-
tes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyze-
tekben vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 
Kommunikáció mindennapi helyzetekben (pl. utazással kapcsolatos ügyintézés, információszerzés, 
szállás intézése, vásárlás, útbaigazítás, ételrendelés stb.), problémamegoldás, váratlan helyzetek 
kezelése. 
Részvétel ismerős témákról folyó beszélgetésben (pl. iskola, hobbik, aktuális események). 
Egyszerű társalgás kezdeményezése, fenntartása és befejezése, mások bevonása ismerős vagy érde-
kes témákban. 
Saját nézetek és vélemények kifejtése érdeklődési körhöz tartozó témákban, rákérdezés mások vé-
leményére. 
Érzelmek (pl. boldogság, tetszés stb.) kifejezése, és mások érzelmeire való reagálás. 
Tervek és cselekedetek rövid indoklása, magyarázata. 
Gyakorlati kérdések megvitatása (pl. barátok meghívása, programok szervezése). 
Problémák és teendők megvitatása, magyarázata, a különböző alternatívák összehasonlítása és el-
lentétbe állítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 
Interjú készítése előre elkészített kérdőív és előzetes felkészülés alapján. 
Gondolatok kifejezése elvontabb, kulturális témákban, például filmek, könyvek, zene, színdarab, 
cirkusz stb. területén. 
Elbeszélés, tudósítás, eszmecsere, interjú tartalmának rövid összefoglalása, véleménynyilvánítás, 
néhány részlet felidézése. 
Történetek követése, lényeg kiemelése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  
Helytállás hivatalos, váratlan, új, a nyelvi szinthez képest nehéz helyzetekben. 
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához 
elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet elsajátítása, helyes használata. 
Gyakori kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok összekapcsolására. 
Időkezelés (időkifejezések, igeidők). 
Dolgok körülírása, jellemzőinek meghatározása, ha a dolog nevére nem emlékszik, visszajelzés 
kérése. 
Megértést támogató metakommunikatív jelzések használata. 
Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasz-
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nálat ismerős kontextusokban. 
Érthető folyamatos beszéd. 
Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 
Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 
Részvétel beszédkészséget és szókincset fejlesztő játékokban (pl. activity, tabu, beugró stb.) 
Rákérdezés, megerősítés kérése egy-egy használt alak helyességével kapcsolatban. 
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák használata. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Interjúk, szerepjátékok, jelenetek, rövid személyes vagy telefonos társalgás, véleménycsere, infor-
mációcsere, tranzakciós, informális és formális párbeszédek, utasítások, viták, beszédkészséget és 
szókincset fejlesztő játékok. 
 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Legalább B1– szintű nyelvtudás az első idegen nyelven. 
A2 szintű nyelvtudás a második idegen nyelven. 
Néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 
Mindennapi témák rövid, összefüggő bemutatása. Történetmesélés, 
leírás. 
Prezentációs technikák, IKT-eszközök használata egyéni és csoportos 
kiselőadásokhoz. 
A célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 
gyakorlása. 
Iskolai és iskolán kívüli élmények, ismeretek a célnyelvi kultúráról. 

A tematikai egység nevelé-
si-fejlesztési céljai 

Események, élmények, érzések, vélemények bemutatása, valódi vagy 
fikciós történetek elmesélése egyszerű, összefüggő fordulatokkal. 
Begyakorolt szerkezetek helyes használata ismerős kontextusban. 
Egyéni és csoportos prezentációk gyakorlása. 
Szövegkohéziós elemek alkalmazása. 
Érthető folyamatos beszéd, törekvés a célnyelvi normához közelítő 
kiejtésre. 
Képesség önálló megnyilatkozásra, témakifejtésre az érettségi vizsga 
részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommuniká-
ciós helyzetekben vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 
Több rövidebb, különálló, egyszerű elem összekapcsolása összefüggő lineáris szempontsorozattá. 
Előre elkészített, a lényegre koncentráló, jól követhető előadás tartása ismerős vagy érdeklődési 
körhöz tartozó témáról. Az előadást követő kérdések megválaszolása. 
Egy történet (valóságos vagy fiktív: egy könyv vagy film cselekménye) elmesélése, véleményalko-
tás. 
Vázlat alapján való folyamatos beszéd (pl. élménybeszámoló). 
Részletes élménybeszámoló, érzések és reakciók bemutatása egyszerű, összefüggő fordulatokkal. 
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid indoklása és magyarázata. 
Álmok, remények és ambíciók bemutatása. 
Gyakori kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok összekapcsolására. 
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé be-
gyakorolt helyzetekben, önellenőrzés és önkorrekció. 
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása: rákérdezés, megerősítés kérése egy-egy hasz-
nált alak helyességével kapcsolatban, körülírás, visszajelzés kérése. 
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Önellenőrzés, önkorrekció a kommunikáció közben. 
Időkezelés (időkifejezések, igeidők). 
Érthető folyamatos beszéd, amelyet olykor rövid szünetek szakítanak meg a mondanivaló nyelvtani 
vagy szókincsbeli megtervezése céljából. 
A tanult nyelvi eszközök spontán használata váratlan helyzetekben. 
Megértést támogató metakommunikatív jelzések használata. 
Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 
Részvétel nyelvi játékokban. 
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Rövid történetek, élménybeszámolók, kép- és egyéb leírások, rövid témakifejtés, témakifejtés vi-
zuális segédanyag – pl. képek, táblázatok, diagramok – alapján, versek, rövid prezentációk és pro-
jektek csoportos és egyéni bemutatása, véleménykifejtés. 
 
 

Fejlesztési 
egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes 
tudás 

Legalább B1– szintű nyelvtudás az első idegen nyelven. 
A2 szintű nyelvtudás a második idegen nyelven.  
Többféle szövegtípus olvasása és megértése (pl. egyszerű instrukciók, magánlevelek, 
e-mailek, rövid történetek). 
Olyan mondatok és gyakrabban használt kifejezések megértése, amelyek a közvetlen 
személyes szférához tartoznak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsola-
tos információ, vásárlás, helyismeret, mindennapok). 
Rövid, autentikus információs szövegek (pl. étlapok, hirdetések, prospektusok, me-
netrendek) megértése. 
Az adott helyzetben szükséges konkrét információk megtalálása egyszerű, ismerős 
témákról szóló autentikus szövegekben. 
Nyelvtanulási (a szövegértést támogató) stratégiák ismerete. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok a célnyelvi kultúráról. 

A tematikai 
egység ne-

velési-
fejlesztési 

céljai 

A hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek 
megértése. 
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszűrése. 
Személyes levelek és egyszerű hivatalos levelek megértése. 
A célnyelvi kultúra ismeretének elmélyítése. 
Képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és részin-
formációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 
Autentikus, világos tartalmú és szerkezetű, lényegre koncentráló, tényszerű, standard nyelvű szöve-
gek megértése elsősorban a hétköznapi élethez kapcsolódó témakörökben.  
Lényeges információ megkeresése és megértése mindennapi anyagokban, pl. magán- és hivatalos 
levelekben, brosúrákban és rövid hivatalos dokumentumokban. 
Egyszerűbb nyelvezetű irodalmi művek, véleményközlő, vitaindító szövegek (pl. újságcikkek, 
blogbejegyzések) lényegi mondanivalójának kiszűrése. 
Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése érvelő szöve-
gekben. 
Instrukciók (pl. használati utasítás) megértése. 
Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése 
Ismerős, az érdeklődési körhöz tartozó téma esetén az időnként előforduló ismeretlen szavak jelen-
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tésének a kitalálása a szövegösszefüggésből, a mondat jelentésének a kikövetkeztetése. 
Rövidítések felismerése, értelmezése. 
Szövegkohéziós elemek logikailag, nyelvtanilag helyes értelmezése. 
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Utasítások, tájékoztató szövegek, megrendelőlapok, beszámolók, játékszabályok, kérdőívek, kvízek, 
személyes és hivatalos levelek, üzenetek, jegyzetek, vázlatok, újságcikkek, internetes honlapok, 
fórumok, blogok, ismeretterjesztő szövegek, tudósítások, útikalauzok, életrajzok, CV, motivációs 
levelek, képregények, történetek, élménybeszámolók, párbeszédek, egyszerű irodalmi szövegek, 
versek, mesék, dalszövegek, szótárcikkek, keresztrejtvények, társasjátékok. 
 
Szöveggel kapcsolatos követelmények: 
Autentikus, életszerű, a célnyelvi kultúrát megjelenítő és a tanulók érdeklődéséhez közelálló szö-
vegfajták és tartalom. 
 
 

Fejlesztési egység Íráskészség  

Előzetes tudás 

Legalább B1– szintű nyelvtudás az első idegen nyelven. 
A2 szintű nyelvtudás a második idegen nyelven.  
Minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása a 
tanulót érdeklő, ismert témákról. 
Rövid, egyszerű jegyzet, üzenet, levél írása. 
Ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok írásban történő kifejezése egyszerű 
mondatszerkezetek, betanult fordulatok, néhány szavas kifejezések és formu-
lák segítségével, a leggyakrabban előforduló kötőszavak használatával. 
Önálló íráskészség fejlesztése. 
Prezentációk készítése. 
A helyesírási szabályok figyelembevétele az ismert nyelvtani szabályoknak és 
szövegtípusoknak megfelelően. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témák-
ról. 
Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 
véleményről.  
Különböző szövegfajták írása a formai követelményeknek eleget téve. 
Önálló íráskészség fejlesztése. 
Prezentációk készítése. 
Képesség önálló szövegalkotásra az érettségi vizsga részletes követelményei-
ben megadott témaköreiben a megadott formai követelményeknek eleget téve. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, 
különálló elemek lineáris összekapcsolásával, a szöveg tagolására figyelve. 
Lényegre koncentráló, részletes leírás (pl. élménybeszámoló, naplóbejegyzés), rövid esszé az érdek-
lődési körhöz kapcsolódó számos ismerős témában, szükség esetén indoklással, magyarázattal. 
Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása, rövid vélemény írása indoklással. 
Információt, véleményt közlő feljegyzés (pl. komment, blogbejegyzés), üzenet írása.  
Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, taná-
roknak).  
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása írásban. 
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Prezentációkhoz plakát, ppt, prezi, írásos vázlatkészítés. 
Hivatalos nyomtatványok kitöltése (pl. kérdőív, űrlapok, CV). 
Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben 
megszólítás, záró formula), a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 
helyesírási sajátosság alkalmazása. 
Kreatív írás (pl. vers, dalszöveg, rövid jelent írása, illetve átírása). 
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak, helyesírásának korrigálása. 
Az érettségi vizsgán az irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalma-
zásban. 
 
Szövegfajták és felhasznált dokumentumok: 
Kérdőívek, párbeszédek, jelenetek, képeslapok, poszter szövegek, leírások, jellemrajzok, életrajzok, 
CV, élménybeszámolók, véleményformálás, újságcikkek, üzenetek, levelek, e-mailek, internes pro-
filok, közösségi oldalakon kommentek, instrukciók, rövid történetek, elbeszélések, mesék, filmösz-
szefoglalók, könyvismertetők, -ajánlók, szókincsbővítő és az íráskészséget fejlesztő játékok (pl. 
ország, város, keresztrejtvények), versek, esszék, kreatív szövegek. 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a tan-

év végén 

B1 szintű nyelvtudás. 
Ismerős témákról szóló köznyelvi szövegek megértése.  
Történetmesélés, esemény, álom, tapasztalatok, érzések, vélemények megosz-
tása írásban és szóban.  
Gondolatmenetek lényegének és részinformációknak a megértése a tanuló 
érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegekben.  
Személyes levelek és egyszerű hivatalos levelek megértése. 
A kommunikációs helyzethez való alkalmazkodás, és helytállás.  
Egyszerű párbeszédek kezdeményezése, fenntartása és befejezése. 
Önkifejezés ismerős témakörökben írásban és szóban a szintnek megfelelő 
szókincs és szerkezetek segítségével. 
Szövegkohéziós elemek alkalmazása írásban és szóban. 
Összefüggő, részleteket is tartalmazó szövegek fogalmazása több műfajban 
ismert, hétköznapi és elvontabb témákról.  
Különböző szövegfajták írása a formai követelményeknek eleget téve. 
Prezentációk készítése. 
Folyamatos beszéd.  
Önálló íráskészség fejlesztése. 
Kommunikációt segítő kompenzációs stratégiák tudatos alkalmazása. 
Nyelvtanulási stratégiák alkalmazása a globális, szelektív és részletes szöveg-
értés fejlesztésére, a megértés bizonytalanságainak kezelésére. 
Törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra, beszédtempóra 
és helyesírásra. 
A célnyelvi kultúra ismeretének elmélyítése. 
Az érettségi vizsgára való felkészültség. 
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3.6.3.2 Témakörök (A1-B1 szint) 10-12. évfolyam 
 

Ajánlott témakörök a 9-12. évfolyamokra 
Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család: 
A tanuló személye, bemutatása, életrajza és tervei.  
Család bemutatása, családi élet, családi kapcsolatok. 
Családmodellek. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Történelem, Környezeti nevelés 
és életvitel:  
Társas kapcsolatok (pl. család), 
családformák. 
 
 
Demokráciára nevelés, Társa-
dalomismeret fakultáció: 
Család, háztartás (pl. rokonsági 
és generációs kapcsolatok a 
családban), a családi élet szín-
tere a családi otthon, házimun-
kák, családi munkamegosztás. 
 
 
Környezeti nevelés és életvitel: 
Háztartási gépek, eszközök 
környezettudatos használata, 
tudatos vásárlás, víz- és ener-
giatakarékosság, hulladékkeze-
lés, újrahasznosítás, környezet-
barát módszerek a háztartásban 
és a házimunkában. 

Ember és társadalom: 
Társadalmi felelősségvállalás, szolidaritás. 
Baráti kör. 
Ünnepek, családi és vallási ünnepek. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 
Országok, nemzetek. 
Emberek külső és belső jellemzése. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, szerelem. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között: kisebbségi és 
többségi társadalom, szubkultúrák, tolerancia 
Emberek közti és társadalmi konfliktusok.  
Bevándorlók, munkanélküliség. 
Sztereotípiák, diszkrimináció. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Demokráciára nevelés: 
Társadalmi helyzetek, életmód, 
életviszonyok (pl. gazdagok és 
szegények), társadalom és ál-
lam, kisebbség, többség, szoli-
daritás. 
 
 
Történelem: 
Kultúrák, vallások és eszmék 
(pl. népek és vallások egymásra 
hatása). 
 
 
Környezeti nevelés és életvitel: 
A kapcsolatok világa (pl. barát-
ság, szerelem). 
 
 
Földrajz:  
Európai és regionális identitás-
tudat, társadalmi-gazdasági 
mobilitás, az integrálódás; 
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Európa országai, a Föld orszá-
gai. 
 
 
Társadalomismeret fakultáció:  
Értékek és normák (pl. ünne-
pek, hagyományok, együttélési 
szabályok), társas kapcsolatok 
(pl. barátság, szerelem), előíté-
let, az emberi társadalom, 
szubkultúrák, civil társadalom, 
önkéntesség, szolidaritás, tár-
sadalmi felelősségvállalás. 
Kultúrák találkozása és egy-
másra hatása. 
 
 
Művészettörténet fakultáció: 
Divat, öltözködéskultúra. 

Környezetünk: 
Az otthon, a lakóhely és környéke. 
Különböző lakhatási lehetőségek. 
Településformák. A vidéki élet és a városi élet. 
Turisztikai nevezetességek, látványosságok.  
Szolgáltatások, szórakozási, kulturális lehetőségek a lakóhelyen. 
Növények és állatok a környezetünkben: az állatok szerepe a 
mindennapjainkban. 
Környezetvédelem és az ehhez való viszony nálunk és a célország-
ban. 
Időjárás, éghajlat. 

Környezeti nevelés és életvitel:  
Környezettudatos életmód, a 
fenntarthatóság értékének és 
érdekének elfogadása, tudatos 
és cselekvő részvétel az emberi 
környezet állapotának megőr-
zésében, javításában, egészség- 
és környezettudatosság. 
 
 
Természettudomány:  
Környezeti problémák hatásai, 
a fenntarthatóság (pl. környe-
zettudatos magatartás kialakítá-
sa, tudatos állampolgárrá neve-
lés), a környezet és a természet 
védelme. 
 
 
Földrajz:  
A fenntartható fogyasztás ér-
telmezése, környezettudatos 
állampolgárság, időjárási-
éghajlati elemek, jelenségek, 
településtípusok. 

Az iskola: 
Saját iskola, kedvenc tantárgy bemutatása. Tantárgyak, órarend, 
érdeklődési kör. 
Iskolafajták, képzési lehetőségek, az oktatási rendszer itthon és a 
célországokban. 
Tanárok, diákok bemutatása. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás. A nyelvtudás előnyei, szerepe. 

Gazdasági ismeretek:  
Pályaorientáció. 
 
 
Praktikus tanulás: 
Nyelvtanulási módszerek meg-
ismerése és gyakorlása, ismeret-
len idegen nyelvű szövegek ol-
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Az internet szerepe az iskolában és a tanulásban. 
Az iskolai programok, hagyományok a tanórákon kívül. 

vasásának módszerei, elektroni-
kus és nyomtatott szótárhaszná-
lat gyakorlása. 
 
 
Informatika: 
Médiainformatika, internet-
használat, prezentációkészítés. 

A munka világa: 
Diákmunka, nyári munkavállalás, munkatapasztalatok. 
Munkakörök és munkahelyek. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, kötelességek. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Munkavállalás. A munkába állás folyamata. 
Munkavállalási feltételek, nyugdíjkorhatár itthon és a célország-
okban. 
A munkanélküliség nálunk és a célországokban. 

Gazdasági ismeretek:  
A munka világa (pl. munkavál-
lalás, foglalkozások), a munka-
vállalói szerep (pl. pályakezdés, 
álláskeresés),  
munkavállalás bel- és külföld-
ön. 
 
 
Társadalomismeret fakultáció: 
Pályaorientáció és a munka 
világa, a pénzkereső munka: a 
szakmák, foglalkozások cso-
portjainak jellemzői, a szakma- 
illetve pályaválasztás előkészí-
tése, az életpálya tervezése; 
továbbtanulás. 

Életmód: 
Napirend, időbeosztás, órarend – nálunk és a célországokban. 
Az egészséges életmód, a stressz. Függőségek. 
Testrészek. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Diéta, fogyókúra. 
Különböző étkezési lehetőségek.  
Gyakori betegségek, tüneteik, fájdalom kifejezése, balesetek. 
Anamnézis. 
Különböző gyógykezelések.  

Beszédművelés:  
Testbeszéd. 
 
 
Társadalomismeret fakultáció: 
Generációk együttélése a csa-
ládban. 
A családi munkamegosztás, a 
háztartás és a családi költségve-
tés jellemzői. 
A család helyzete a mai magyar 
társadalomban. 
 
 
Természettudomány, testkultú-
ra:  
Testkép, testalkat, mozgás, ön-
fenntartás (pl. a dohányzás, 
alkoholfogyasztás hatásai, or-
voshoz fordulás), az egészséges 
étrend, gyógymódok, tudatos 
fogyasztás, fenntarthatóság. 
 
 
Környezeti nevelés és életvitel:  
Egészséges életmód, táplálko-
zás, higiénia, betegségmegelő-
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zés, szenvedélybetegség-
megelőzés. 
 
 
Testkultúra:  
Bioritmus, szenvedélybetegsé-
gek, táplálkozások, napi ruti-
nok. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás: 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Kulturális, művészeti elfog-
laltságok.  
Filmek, könyvek, zenék a célnyelven. Műfajok, stílusok. 
Hangszerek.  
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportágak, kedvenc sport, iskolai sport, sportesemények. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 
Rádió, tévé, újság, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
Világirodalom (néhány alkotás 
és részlet). 
 
 
Ének:  
Hangszerek, modern zenei 
irányzatok, popkultúra. 
 
 
Művészettörténet fakultáció: 
Művészeti alkotások befogadá-
sa. 
 
 
Mozgóképkultúra és média is-
meret: 
A média különféle funkcióinak 
felismerése, társadalmi szerepe, 
a médiahasználat, a mindennapi 
kommunikáció eszközei. 
 
 
Informatika:  
Médiainformatika (pl. interne-
tes portálok), az információs 
társadalom és annak hatásai. 
 
 
Testkultúra:  
Sportágak. 

Utazás, turizmus: 
A különböző közlekedési eszközök. Városi közlekedés. 
Információadás és –kérés.  
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Utazáskor felmerülő problémák. 
Falusi turizmus. 
Szálláslehetőségek.  
Turisztikai célpontok, látványosságok. 
Célnyelvi és más kultúrák. 

Történelem:  
Természet és technika kölcsön-
hatása (pl. közlekedés), helytör-
ténet, nevezetességek, öröksé-
günk. 
 
 
Földrajz:  
A lakóhely, a hazai nagytájak 
és országrészek, Európa, az 
Európán kívüli kontinensek, 
tájak, országok, világörökségi 
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helyszínek. 
 
 
Testkultúra: 
A gyalogos és kerékpáros köz-
lekedés KRESZ szerinti szabá-
lyai. 
 
 
Informatika: 
Menetrendek, információforrá-
sok használata, a közlekedés 
időigénye és költsége. 

Tudomány és technika: 
Tudományok. Feltalálók és találmányaik, ezek hatása a társada-
lomra. 
A technikai eszközök, az internet. Ezek szerepe a mindennapi 
életben. 
Tévénézési szokások, tévéműsorok és hatásaik. A televízió sze-
repe a hétköznapjainkban.  
Mobiltelefon és szerepe a mindennapi életben. 

Történelem:  
A technikai fejlődés feltételei 
és következményei, a magyar 
tudomány és kultúra eredmé-
nyei a világban, a tudományos-
technológiai fejlődés hatásai, a 
fogyasztói társadalom. 
 
 
Természettudomány:  
Tudomány, technika, társada-
lom (pl. jelentős külföldi és 
hazai természettudósok). 
 
 
Informatika:  
Infokommunikáció, közösségi 
oldalak. 
 
 
Mozgóképkultúra és médiais-
meret: 
Közszolgálati és kereskedelmi, 
független, ill. alternatív média-
intézmények, szakosított csa-
tornák. 
A reklám, a klip, a show-
műsorok. 

Gazdaság és pénzügyek: 
Zsebpénz. 
A pénz szerepe a mindennapokban. Fizetési módok. 
Fogyasztás, reklámok.  
Üzletek, piacok típusai és jellemzőik. 
Vásárlás, szolgáltatások és a felmerülő problémák. 

Gazdasági ismeretek:  
Pénzügyi és gazdasági kultúra 
(pl. a családi költségvetés, 
pénzkezelés), családi gazdálko-
dás, takarékosság, hitelfelvétel, 
bankkártya. 
 
 
Történelem, Társadalomisme-
ret fakultáció: 
A fogyasztói társadalom. 
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Mozgóképkultúra és médiais-
meret: 
A reklám. 
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3.6.3.3 A második idegen nyelvi fakultáció 
11-12. évfolyam 

 
Célok, alapelvek 
A fakultáció célja a második idegen nyelv és a célnyelvi ország kultúrája iránt érdeklődő diákok 
számára alkalmat teremteni az érdeklődésüknek megfelelő elmélyülésre, nyelvtudásuk stabilizálás-
ra, szókincsük, beszéd és íráskészségük, szövegértésük fejlesztésére. A fakultáción olyan témákkal 
foglalkozunk, amelyekre az alapórákon kevesebb idő jut. A fakultáció az iskolai tehetségfejlesztés 
egyik terepe. 
A kétéves fakultáció tananyaga négy modulból áll: film-, újság-, zene- és beszédkészség-modul. 
A film-modul és a zene-modul a leginkább alkalmas arra, hogy a diákok motivációját elmélyítse, 
mivel a film és a zene hétköznapjaik szabadidős tevékenységeinek is állandó alkotórésze. A cél-
nyelvi kultúra és a célnyelvi országok társadalmi életének sokféle vonatkozása ismerhető meg a 
filmek és a zene révén, amelyek egyben a legaktuálisabb nyelvhasználat közvetítői is. 
A beszédkészség-modul célja a célnyelvi kultúrához tartozó jellegzetes hagyományok és szokások, 
valamint az adott ország társadalmi problémáinak a megismerése, a legfontosabb órai tevékenysé-
gek pedig a prezentálás gyakorlása, továbbá az érvelés technikáinak és a vitakultúrának a fejleszté-
se. 
Az újság-modul célja, hogy a diákok tudatos olvasóként közelítsenek a nyomtatott sajtóhoz és az 
internetes hírportálokhoz, mélyebben megismerkedjenek ezek előállításának folyamatával, és nem 
utolsósorban az, hogy képesek legyenek az írott sajtóban, ill. az internetes hírportálokon maguk is 
tájékozódni, megfelelő információkat megtalálni, az ott olvasottak lényegét megérteni. Ennél a mo-
dulnál sor kerül közös újságszerkesztésre, az íráskészség fejlesztésére is. 
 
Nevelési célok és a kulcskompetenciák fejlesztése a második idegen nyelvi fakultációk tanítá-
sában 
A fakultációs tantárgy alkalmat ad számos, a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél 
és kulcskompetencia fejlesztésére. Ez általánosságban nem különbözik az idegen nyelv tanítása 
során kitűzött céloktól és lehetőségektől, de néhány területre a fakultációs órákon különösen nagy 
súly helyeződik. 
 
Kiemelt nevelési célok a fakultációs tantárgy tanulása során: 

• Európa sokszínű kultúrája, kulturális hagyomány Magyarországon és a célnyelvi országok-
ban 

• az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményei 
• hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő maga-

tartás – a hátrányos helyzetek azonosítása, okainak feltárása, lehetséges támogatási formák a 
célnyelvi országokban és Magyarországon 

• Médiatudatosság: az új és a hagyományos médiumok nyelve; értelmező, kritikai beállítódás  
• Tanulás: könyvtári és más információforrások használata, együttműködés csoportban. 

 
Kiemelten fejlesztett kulcskompetenciák a fakultációs tantárgy tanulása során: 
Idegen nyelvi kommunikáció: 

• A célnyelvi kultúráról szóló ismeretek bővítése 
• szocio- és interkulturális készségek fejlesztése  
• az önálló tanulás stratégiái és az ehhez szükséges eszközök használata 
• a kulturális sokféleség tiszteletben tartása 
• a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése. 

Matematikai kompetencia: 
• az érvek láncolatának követése. 
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Digitális kompetencia 
• főbb számítógépes alkalmazások a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő 

hálózatépítés, a tanulás terén 
• az információ megkeresése, összegyűjtése és feldolgozása, a kritikus alkalmazás, a valós és 

a virtuális kapcsolatok megkülönböztetése 
• internet alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő keresés. 

Szociális és állampolgári kompetencia 
• európai sokféleség és kulturális azonosságtudat 
• a személyes előítéletek leküzdése és a törekvés a kompromisszumra 
• a stressz és a frusztráció megfelelő kezelése, a kudarctűrés erősítése a nyelvtanulás során. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 
• a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítása 
• a műalkotások és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások 

véleményével. 
A hatékony, önálló tanulás 

• saját tanulás megszervezése egyénileg és csoportban, hatékony időgazdálkodás 
• új ismeretek szerzése, feldolgozása és beépülése, útmutatások keresése és alkalmazása 
• IKT-eszközök használata 
• saját tanulási stratégia kialakítása 
• figyelem összpontosítása 
• tudás megosztása másokkal 
• saját munka tárgyilagos értékelése. 

 
A tanulás szakaszai a második idegen nyelvi fakultációban 
A fakultáció a 11-12. évfolyam tanulói számára választható tantárgy, heti óraszáma 2 óra. A fakul-
táció programját úgy állítottuk össze, hogy az évente váltakozik: 
A) év: film-modul, újság-modul; 
B) év: zene-modul, beszédkészség modul. 
Így a fakultáción mindig egyszerre vehetnek részt a 11. és a 12. évfolyam diákjai. A résztvevők 
nyelvi szintjének figyelembevétele differenciált feladatadással valósul meg. 
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Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 

Vitakészség, véleménynyilvánítás fejlesztése, 
prezentációkészítés – a szóbeli készségek fejlesz-

tése 

Órakeret 
32 

Előzetes tudás 

Alapórákon való részvétel alapján A1/A2 szintű tudás. 
Önkifejezés egyszerű mondatokban.  
Véleménynyilvánítás, egyetértés és egyet-nem-értés, érzelmek, gondolatok 
kifejezése. 
A célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 
Rövid párbeszédek megvalósítása.  
Képesség információcserére. 
Képesség egyszerű kapcsolatteremtésre. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A szóbeli interakció, összefüggő beszéd és hallás utáni szövegértés fejlesztése. 
Prezentáció készítése a célnyelven. 
A célnyelvi kommunikáció szóbeli gyakorlása, az önkifejezés fejlesztése a cél-
nyelven. 
Az alapórán tanult nyelvtani szerkezetek és szókincs ismétlése, gyakorlása, 
további elmélyítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Prezentáció készítése (pl. dal, 
film, könyv, földrajzi hely témá-
ban) 
Egy prezentáció felépítése 
Vázlatírás 
Poszter készítése egy tanult té-
mában 
A prezentáció témájához kapcso-
lódó szókincs elsajátítása 

Prezentációkészítés, vázlatírás: 
egy prezentáció logikus felépítése 
prezentáció megtartása 
 
Nyelvtani ismeretek elmélyítése: 
a tanult szerkezetek átismétlése, 
használata 
 
Szókincsfejlesztés: 
adott témához tartozó szavak, kife-
jezések elsajátítása 
 
Hallott szövegértés: 
a prezentációk megértése 
 
Szóbeli interakció: 
a prezentációkkal kapcsolatos kér-
dések megfogalmazása 

Művészetismeret–
kommunikáció: 
Anyaggyűjtés, internet-
használat, vázlatkészítés, 
szóbeli szövegalkotás. 
 
 
Beszédművelés: 
Retorikai alapismeretek. 
 
 
Praktikus tanulás: 
A tanulási képesség fej-
lesztése. 
Jegyzet- és vázlatkészí-
tés, lényegkiemelés, 
kérdés megfogalmazása, 
gondolatmenet kiépítése, 
saját gondolatok kifeje-
zése. 
 
 
Minden tantárgy:  
Ismeretszerzés, ismere-
tek rendszerezése, ér-
telmezése, beszámoló, 
kiselőadás tartása. 
 
 
Földrajz:  
Térképhasználat, anyag-
gyűjtés témakör, Európa 
és Európán kívüli konti-
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nensek. 
 
 
Dráma: 
Kifejezőképesség. 
 
 
Informatika:  
PPT, prezi használata 
prezentáció készítésé-
hez. 
 
 
Alkotás:  
Poszter készítése. 

A célnyelvi kultúra mélyebb is-
merete: 
Társadalmi szokások, hagyomá-
nyok megismerése 
Dalok, filmek, filmrészletek, 
filmelőzetesek hallgatása/nézése, 
elemzése, összefoglalása 
Rövid irodalmi szövegek olvasá-
sa, értelmezése 
A célországokban élő kisebbsé-
gek helyzete és az ő problémáik 
Érveléstechnikák elsajátítása 
véleménynyilvánításhoz szüksé-
ges szókincs 

Általános műveltség: 
civilizációs ismeretek bővítése 
 
Véleményformálás: 
véleménynyilvánítás a hallgatott 
dalokról, látott filmekről 
 
Vitakészség: 
véleményütköztetés a közösen né-
zett film(részlet)ről 
 
Lényegre törő fogalmazás: 
filmrészlet, film összefoglalása, egy 
történet elmesélése röviden 
 
Szerepjátékok: 
improvizációs gyakorlatok, helyzet-
gyakorlatok 
 
Műelemzés: 
beszélgetés a közösen látott 
film(ek)ről 
dalszövegek értelmezése 
 
Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése: 
szövegkohéziós elemek használatá-
nak gyakorlása 
egyetértést és egyet-nem-értést kife-
jező szavak, szókapcsolatok haszná-
lata 
 
Szókincsfejlesztés: 
a filmek, dalok nyelvezetének, szó-
kincsének elsajátítása 
 
Hallott és audiovizuális szövegértés: 
filmnézés a célnyelven 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
Szövegelemzés, szöveg-
értés, hallás utáni értés, 
esztétikai érzék fejlesz-
tése, véleményformálás, 
szerzők és művek, mű-
velődéstörténeti tájéko-
zódás. 
 
 
Matematika: 
Kérdések, önálló szem-
pontok megválasztása, 
gondolkodás (érvelés, 
gondolatmenet követése, 
oksági kapcsolatok meg-
értése), emlékezés, tole-
rancia, reflektálás. 
 
 
Történelem:  
Ismeretek rendszerezése, 
értelmezése, önálló vé-
lemény megfogalmazá-
sa, híres történelmi sze-
mélyek, felfedezők, fel-
találók, tanult helyek 
megkeresése a térképen. 
 
 
Földrajz: 
Európa és Európán kívü-
li kontinensek. 
 
 
Ének: 
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zenehallgatás a célnyelven Zenehallgatás. 
 
 
Dráma: 
Csoportos játék és meg-
jelenítés. 
 
 
Mozgókép- és médiais-
meret: 
Műelemzés, kritikai 
gondolkodás. 
 
 
Demokráciára nevelés: 
Tolerancia. 
 
 
Társadalomismeret fa-
kultáció: 
Kisebbségek helyzete a 
többségi társadalomban, 
szubkultúrák. 

Kiejtési szabályok átismétlése, 
átültetése a gyakorlatba. 
A hangsúlyról és intonációról 
tanultak ismétlése és gyakorlása, 
különböző dialektusokkal való 
ismerkedés. 
A különböző régiókban beszélt 
dialektushoz kapcsolódó szókincs 
megismerése. 
Különböző nyelvi rétegek (pl. 
szleng) szókincsének megismeré-
se, különbségeik. 

Hallott szövegértés: 
különböző régióból származó felvé-
telek megértése 
 
Kiejtés fejlesztése: 
a standard kiejtés elsajátítása 
 
Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése: 
kiejtés, hangsúlyozás, intonáció 
gyakorlása 
 
Szókincsfejlesztés: 
különböző nyelvi rétegekben hasz-
nált szavak, kifejezések elsajátítása. 

Művészetismeret–
kommunikáció: 
Stílusrétegek, helyesírási 
és kiejtési szabályok. 
 
 
Matematika: 
Ismeretek alkalmazása. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Film és mozgóképkultúra Órakeret 

32 

Előzetes tudás 

Alapórákon való részvétel alapján A1/A2 szintű tudás. 
Ismerős alapszavak és a már tanult alapvető fordulatok, világos és egyszerű 
szövegek, történetek, beszámolók, véleménynyilvánítások és közlések lényegé-
nek megértése. 
Hallás utáni megértést támogató nyelvtanulási stratégiák ismerete és alkalmazá-
sa. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok a célnyelvi kultúráról (alapórákról, sze-
mélyes élmények, média). 
Idegen nyelvű filmek megértésében segítő stratégiák ismerete a nyelvi év film-
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moduljából ill. első és második idegen nyelvi alapórákról. 
Alapvető történelmi, irodalmi, média- és filmkészítési ismeretek. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az idegen nyelvű filmek megértésében segítő stratégiák tanulása, alkalmazása. 
A célnyelvi kultúrához kapcsolódó filmek, videók, interjúk megismerése. 
A média programjainak és filmeknek értése, követése. 
A felirattal ellátott filmek, interjúk globális és szelektív megértése. 
A filmek, interjúk alapszókincsének megtanulása. 
Dialógusok reprodukálása, újrajátszása. 
Véleménynyilvánítás, tetszés/nemtetszés kifejezése írásban és szóban. 
Film- és egyéb mozgóképkultúra-műfajok megismerése. 
Rövidfilm készítése a célnyelven. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A célnyelvi ország egy történel-
mi korszakáról szóló játékfilm 
megnézése célnyelvi felirattal  

Az adott történelmi korszak mé-
lyebb megismerése. 
Egy történelmi korszak elemzése 
nem-magyar szemmel. 
Szókincsfejlesztés. 
Feliratos filmek megértésében segí-
tő stratégiák tanulása, fejlesztése. 
Műfaji ismeretek bővítése.  

Művészetismeret–
kommunikáció: 
Műelemzés, kritikai szemlélet, 
véleményformálás, szövegér-
tés, -értelmezés. 
Szövegértés, -elemzés – 
mozgóképi szövegkör-
nyezetben megfigyelt 
emberi kommunikáció 
értelmezése, kifejtése 
élőszóban és írásban. 
Különböző vélemények 

összevetése, különbségek 

és hasonlóságok megfigye-

lése, vélemény megfogal-

mazása szóban és írásban. 

 
 
Történelem: 
Kultúrák, vallások és 
eszmék – hasonlóságok 
és különbségek: népek és 
vallások egymásra hatá-
sa, együttélése. 

Egy mai társadalmi 
problémá(k)ra reflektáló rövid-
filmek/játékfilm megnézése cél-
nyelvi felirattal  

A tanulók érzékenyítése az adott 
társadalmi problémára. 
Véleménynyilvánítás, tet-
szés/nemtetszés kifejezése, kritika 
írásban és/vagy szóban. 
Szókincsfejlesztés. 
Feliratos filmek megértésében segí-
tő stratégiák tanulása, fejlesztése. 
Műfaji ismeretek bővítése. 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
Műelemzés, kritikai 
szemlélet, véleményfor-
málás, szövegértés, -
értelmezés. 
Szövegértés, elemzés – 
mozgóképi szövegkör-
nyezetben megfigyelt 
emberi kommunikáció 
értelmezése, kifejtése 
élőszóban és írásban. 
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Különböző vélemények 

összevetése, különbségek 

és hasonlóságok megfigye-

lése, vélemény megfogal-

mazása szóban és írásban. 

 
 
Demokráciára nevelés: 
Társas kapcsolatok, előítélet, 
tolerancia, bizalom, együttér-
zés, fogyatékkal élők, szegé-
nyek és gazdagok.  
 
 
Társadalomismeret fa-
kultáció: 
Nemzeti, nemzetiségi és 
etnikai hovatartozás, 
etnikai együttélés, etnikai 
hátterű konfliktusok. 
 
 
Földrajz:  
Tájékozódás térben, más 
népek kultúrái, globális 
problémák, életminősé-
gek különbségei. 

Egy, a célnyelven írott irodalmi 
mű színpadi vagy filmes feldol-
gozásának megnézése. 

Az irodalmi mű tartalmának meg-
ismerése, értelmezése. 
Irodalmi művek vizuális interpretá-
ciójának lehetőségei. 
Egy jelenet önálló színpadi feldol-
gozása, eljátszása. 
Szókincsfejlesztés. 
Feliratos filmek megértésében segí-
tő stratégiák tanulása, fejlesztése. 
Műfaji ismeretek bővítése. 

Művészetismeret–
kommunikáció: 
Műelemzés, kritikai szemlélet, 
véleményformálás, szövegér-
tés, -értelmezés. 
Szövegértés, elemzés – 
mozgóképi szövegkör-
nyezetben megfigyelt 
emberi kommunikáció 
értelmezése, kifejtése 
élőszóban és írásban. 
Különböző vélemények 
összevetése, különbségek 
és hasonlóságok megfi-
gyelése, vélemény meg-
fogalmazása szóban és 
írásban. 

Különböző műfajú tévéműsorok 
(célnyelvi híradó, időjárás-
előrejelzés, sport és célnyelvi 
sportközvetítés, 
tévéreklám, interjú) megnézése, 

Különböző tévéműsorok felépítésé-
nek elsajátítása. 
Szövegértés fejlesztése. 
Írott és audiovizuális sajtó műfajá-
nak összehasonlítása. 

Művészetismeret–
kommunikáció: 
Az aktív és a passzív 
szókincs gazdagítása 
különböző szövegössze-
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valamint, ezek műfaji sajátossá-
gainak megismerése, a műsorok 
felépítése 

Szókincsfejlesztés. 
Műfaji ismeretek bővítése. 
Szövegértési technikák elsajátítása. 
Miniinterjú-készítés egymással. 

függésekben, önálló 
munkával. Szövegértés, -
elemzés – mozgóképi 
szövegkörnyezetben 
megfigyelt emberi kom-
munikáció értelmezése, 
kifejtése élőszóban és 
írásban. 
Különböző vélemények 

összevetése, különbségek 

és hasonlóságok megfigye-

lése, vélemény megfogal-

mazása szóban és írásban. 

 
 
Mozgóképkultúra és mé-
diaismeret:  
A média társadalmi sze-
repe, használata. 

Egy mese, bábjáték, anime meg-
nézése, műfaji jellegzetességei. 

A mese, bábjáték, anime megérté-
sének nehézségei, stratégiák tanulá-
sa. 
Képregény rajzolása vagy bábjáték 
eljátszása. 
Szókincsfejlesztés. 
Műfaji ismeretek bővítése. 

Művészetismeret–-
kommunikáció: 
Műelemzés, kritikai szemlélet, 
véleményformálás, szövegér-
tés, -értelmezés 
Szövegértés, elemzés – 
mozgóképi szövegkör-
nyezetben megfigyelt 
emberi kommunikáció 
értelmezése, kifejtése 
élőszóban és írásban. 
Különböző vélemények 

összevetése, különbségek 

és hasonlóságok megfigye-

lése, vélemény 

megfogalmazása szóban 
és írásban. 

Egy filmklasszikus megnézése Ismerkedés a filmkészítés előző 
korszakaival, jellemzőivel. 
Filmkritika olvasása. 
Szókincsfejlesztés. 
Műfaji ismeretek bővítése. 
Véleménynyilvánítás, tet-
szés/nemtetszés kifejezése szóban 
és írásban. 

Művészetismeret-
kommunikáció: 
Műelemzés, kritikai 
szemlélet, véleményfor-
málás, szövegértés, -
értelmezés. 
Szövegértés, elemzés – 
mozgóképi szövegkör-
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nyezetben megfigyelt 
emberi kommunikáció 
értelmezése, kifejtése 
élőszóban és írásban. 
Különböző vélemények 
összevetése, különbségek 
és hasonlóságok megfi-
gyelése, vélemény meg-
fogalmazása szóban és 
írásban. 

Rövidfilm készítése a célnyel-
ven. 

Feladatok megbeszélése és elosztá-
sa. 
Forgatókönyvírás. 
Szerepek megtanulása, film meg-
rendezése, felvétele. 
Csapatmunka fejlesztése. 
A film vágása. 
A film bemutatása. 

Mozgóképkultúra és mé-
diaismeret:  
Átélt, elképzelt, hallott 
esemény mozgóképi 
vagy más médiaszöveg-
gel történő megjeleníté-
sének megtervezése, ki-
vitelezése egyszerű esz-
közökkel. 
 
 
Művészetismeret–
kommunikáció:  
Szövegek pontos, értel-
mező felidézése és önál-
ló, aktív reprodukálása a 
célnak megfelelően. 
Érthető, jól artikulált, 
összefüggő beszéd, nyel-
vi és nem nyelvi kódok, 
kulturális, magatartásbeli 
jellemzők. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 

Újságszerkesztés – íráskészség, olvasott szövegér-
tés fejlesztése 

Órakeret 
32 

Előzetes tudás 

Alapórákon való részvétel alapján A1/A2 szintű tudás. 
Újságcímek megértése. 
Eligazodás a különböző írott sajtóorgánumokon, internetes portálokon, a cikkek 
lényegének megértése, a lényeges információk megtalálása. 
Összetettebb cikkek megértése kép vagy grafikon segítségével. 
Szövegértési stratégiák alkalmazása. 
Minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szöve-
gek írása a tanulót érdeklő, ismert témákról – egyszerű kötőszavak használata. 
Részvétel a média témahéten. 
A helyesírási szabályok figyelembevétele az ismert nyelvtani szabályoknak és 
szövegtípusoknak megfelelően. 
Motiváció. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az olvasott szövegértés és az íráskészség fejlesztése. 
A célnyelvi kommunikáció írásbeli gyakorlása, az írásbeli önkifejezés fejlesz-
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tése a célnyelven. 
Az alapórán tanult nyelvtani szerkezetek, szókincs ismétlése, gyakorlása, elmé-
lyítése. 
Rövid újságcikk írása a célnyelven. 
Újságszerkesztés. 
Különböző stílusban írt szövegek felismerése, megkülönböztetése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Ismerkedés az újságszerkesztés 
alapvetéseivel. 
Az újságszerkesztéssel járó sze-
repek és munkakörök (pl. főszer-
kesztő, korrektor) megismerése. 
Ismerkedés egy újság, hírportál 
szerkezetével. 

Ismeretszerzés a médiában: 
Újságolvasás. 
Ismerkedés a francia sajtóorgánum-
okkal. 
Ismerkedés francia hírportálokkal. 
Ismerkedés különböző típusú folyó-
iratokkal, magazinokkal. 
 
Kritikai gondolkodás: 
Véleményalkotás újságcikkekről, 
különböző újságokról, folyóiratok-
ról, hírportálokról. 
 
Általános műveltség: 
Egy napilap, hetilap, folyóirat, in-
ternetes hírportál szerkezete – kü-
lönböző rovatok elhelyezkedése a 
különböző orgánumokban. 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
Olvasási és szövegértési 
stratégiák, elektronikus 
szövegek olvasása és 
megértése, szövegtípu-
sok megkülönböztetése, 
adatkeresés, lényegki-
emelés, internethaszná-
lat. 
 
 
Matematika:  
Értő-elemző olvasás 
fejlesztése, elmondott 
gondolatmenet követése, 
számítógép használata. 
 
 
Történelem:  
Tömegtájékoztatás, saj-
tó, a média és a nyilvá-
nosság szerepe. 
 
 
Mozgókép- és médiais-
meret: 
Szövegértés, médiaesz-
közök használata, az 
újság, sajtóműfajok, 
tájékozódás a médiában 
(nyomtatott és elektroni-
kus sajtó). 
 
 
Informatika:  
Informatikai eszközök 
használata, információ-
keresés, médiainforma-
tika. 

Újságcikkek olvasása, értelmezé-
se. 
Egy újságcikk szerkesztése. 
Film-, könyvkritika/-ajánló elem-

Olvasott szövegértés fejlesztése: 
Újságcikkek olvasása a célnyelven. 
 
Íráskészség fejlesztése: 

Mozgókép- és médiais-
meret: 
Filmelemzés. 
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zése. 
Interjú, riport közös olvasása, 
ezek szerkezetének megismerése. 
Riport-/interjúkészítés, program-
ajánló (mozi, színház, koncert 
stb.). 
Könyv-, filmajánló/kritika. 
Időjárás jelentés. 
Keresztrejtvény. 
Horoszkóp. 

Vázlatírás egy cikk megírásához. 
Újságcikk megírása a célnyelven. 
Egy adott szövegtípus stílusának 
eltalálása a célnyelven. 
 
Audiovizuális szövegértés fejleszté-
se: 
Filmnézés a célnyelven (célnyelvi 
felirattal). 
 
Hallott szövegértés fejlesztése: 
A célnyelvi kultúrához kapcsolódó 
zenehallgatás (aktuálisan népszerű 
zenék hallgatása). 
Hírműsorok hallgatása a célnyelven. 
 
Civilizációs ismeretek bővítése: 
Ismerkedés a célnyelvi kultúrával 
(filmek, filmrészletek, zenék). 
 
Kritikai gondolkodás: 
Filmelemzés, filmkritika-írás. 
 
Kommunikáció, vitakészség fejlesz-
tése: 
Véleményformálás, -ütköztetés. 

 
Művészetismeret–
kommunikáció:  
Olvasási és szövegértési 
stratégiák, 
elektronikus szövegek 
olvasása és megértése, 
adatkeresés, lényegki-
emelés, szövegelemzési 
eljárások, írásbeli szö-
vegalkotás, kritikai 
szemlélet, vélemény-
formálás, stílusrétegek, 
szövegírás. 
 
 
Matematika: 
Vázlatkészítés. 
 
 
Dráma:  
Szerepjáték. 

Újságszerkesztés közösen Csoportmunkában való működés: 
újságszerkesztés közösen. 
 
Helyesírás fejlesztése: 
Korrektori munka egymás cikkei-
ben. 
 
Informatikai eszközök használata: 
Szerepvállalás a szerkesztői munká-
ban. 
Újságszerkesztés a számítógépes 
ismeretek felhasználásával. 

Művészetismeret–
kommunikáció: 
Szövegalkotás, szöveg-
szerkezet, szövegtípu-
sok, nyelvi stílusrétegek. 
 
 
Matematika: 
Közös munka, együtt-
működés, közös felelős-
ségvállalás. 
 
 
Dráma:  
Együttműködés, kapcso-
lati kultúra. 
 
 
Rajz:  
Vázlatkészítés, munka-
folyamatok kialakítása. 
 
 
Mozgókép- és médiais-
meret: 
Anyaggyűjtés, média-
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szöveg létrehozása. 
 
 
Informatika: 
Dokumentum elektroni-
kus létrehozása. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Zene Órakeret 

32 

Előzetes tudás 

Az alapórákon való részvétel alapján A1/A2 szintű tudás. 
Hallás utáni megértést támogató nyelvtanulási stratégiák ismerete és alkalmazá-
sa. 
Iskolai és iskolán kívüli tapasztalatok a célnyelvi kultúráról (alapórákról, sze-
mélyes élmények, média). 
Idegen nyelvű zenék feldolgozásában, megértésében segítő stratégiák ismerete 
a nyelvi év zenemoduljából, ill. első és második idegen nyelvi alapórákról. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A célnyelvi kultúrához kapcsolódó zeneművek, zeneszámok, klipek megisme-
rése. 
Zenei műfajokkal való ismerkedés. 
Hangszerek, egyéb zenei eszközök nevének megtanulása. 
Zeneszámok szövegének megértése. 
A zene és egyéb művészeti ágak kapcsolata (irodalom, tánc stb.). 
Véleménynyilvánítás, tetszés/nemtetszés kifejezése írásban és szóban. 
Kiselőadás készítése egy célnyelvi együttesről, zeneszerzőről. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Zenei műfajok. 
Komolyzene. Opera Balett. Mu-
sical. 
Népzene. 
Mai népszerű pop-rock együtte-
sek megismerése, egyes zene-
számok feldolgozása. 
Hangszerek, együttesek / zene-
karok tagjai, hangfelvételek. 
Irodalom megzenésítve. 
Mondókák, gyerekdalok átírása. 

Alapműveltség: 
Zenei stílusok megkülönböztetése, 
jellemzőik. 
A célnyelvet beszélő nép népzené-
jével való ismerkedés. 
Az adott nyelvet beszélő országok 
leghíresebb pop-rock együtteseinek 
megismerése. 
Hangszerek ismerete, kategóriáik. 
Néhány irodalmi korszakkal, költő-
vel/íróval, stílusirányzattal való 
ismerkedés. 
Egy zeneszerző életművének meg-
ismerése.  
 
Szókincsfejlesztés. 
Ismerkedés a különböző dialektu-
sokkal. 
Zenei szókincs elmélyítése. 
 
Véleménynyilvánítás: 
Tetszés/nemtetszés kifejezése szó-
ban és írásban. 
Érzések, érzelmek elemzése, a zene 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
Műelemzés, kritikai 
szemlélet, véleményfor-
málás, szövegértés, -
értelmezés. 
Szövegértés, -elemzés – 
a mozgóképi szövegkör-
nyezetben megfigyelt 
emberi kommunikáció 
értelmezése, kifejtése 
élőszóban és írásban. 
Különböző vélemények 

összevetése, különbségek 

és hasonlóságok megfigye-

lése, vélemény megfogal-

mazása szóban és írásban. 

Az aktív és a passzív 
szókincs gazdagítása 
különböző szövegössze-
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kifejezésvilága. 
 
Néhány irodalmi mű megzenésített 
változatának megismerése, elemzé-
se. 
 
Határműfajok (zene és tánc, zene és 
színház) megismerése. 
Jellegzetes vonások, típusok. 

függésekben, önálló 
munkával, szerzők és 
művek, művelődéstörté-
neti tájékozódás, stílusré-
tegek. 
 
 
Ének:  
Zenehallgatás, zenei mű-
fajok, hangszerek. 
 
 
Mozgóképkultúra és mé-
diaismeret:  
Műelemzés, filmelemzés, 
kritikai gondolkodás. 

Zenei klipek. Zenei műfajokkal való ismerkedés. 
Képi és hanganyag összehasonlítá-
sa, elemzése. 
 
Íráskészség fejlesztése: 
Zeneszámhoz klipötletek írása. 

Művészetismeret–
kommunikáció: 
Különböző vélemények 
összevetése, különbségek 
és hasonlóságok megfi-
gyelése, vélemény meg-
fogalmazása szóban és 
írásban. 

Zenei tehetségkutatók (X-Faktor, 
DSDS stb.) 

Szókincsfejlesztés, beszédkészség 
fejlesztése: 
Pozitív és negatív értékelés.  
Udvariasság/udvariatlanság a véle-
ménynyilvánításban. 
 
Elemzés: 
Előadott produkció elemzése.  
 
Szerepjáték: 
Tehetségkutató műsor imitálása. 

Művészetismeret–
kommunikáció: 
Érthető, jól artikulált, 
összefüggő beszéd, nyel-
vi és nem nyelvi kódok, 
kulturális, magatartásbeli 
jellemzők. 
 
 
Mozgóképkultúra és mé-
diaismeret:  
A média társadalmi sze-
repe, használata. 
 
 
Beszédművelés: 
Retorikai alapismeretek. 
 
 
Dráma:  
Kifejezőképesség, sze-
repjáték, csoportos játék 
és megjelenítés. 

 
 
A fejlesztés várt 

eredményei a 
Vitakészség 
A standard kiejtés elsajátítása, szókincsbővítés, az alapórán tanult nyelvtani 
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modulok végén szerkezetek, szavak, kifejezések, szövegkohéziós elemek magabiztos haszná-
lata, a célnyelvi kultúra (pl. filmekkel, dalokkal, előadókkal való megismerke-
dés) elmélyítése, a célországok mélyebb ismerete, számítógépes programok 
használata a célnyelven. 
 
Film 
A hallás utáni szövegértés jelentős fejlődése, idegen nyelvű filmek lényegének 
megértése. A standard kiejtés elsajátítása, szókincsbővítés, az alapórán tanult 
nyelvtani szerkezetek, szavak, kifejezések, szövegkohéziós elemek magabiztos 
használata, a célnyelvi kultúra (különösen: filmművészet és a filmművészeten 
átszűrődő kulturális tartalmak) ismeretének elmélyítése, a célországok mé-
lyebb ismerete, számítógépes programok használata a célnyelven. 
 
Újságszerkesztés 
Íráskészség fejlesztése, újságcikkek olvasása a célnyelven, új szövegértési 
stratégiák elsajátítása, újságcikk írása a célnyelven, számítógépes programok 
használata a célnyelven. 
 
Zene 
A hallás utáni szövegértés fejlődése. A standard kiejtés elsajátítása, szókincs-
bővítés, az alapórán tanult nyelvtani szerkezetek, szavak, kifejezések, szöveg-
kohéziós elemek magabiztos használata, a célnyelvi zenei kultúra ismeretének 
elmélyítése, a célországok mélyebb ismerete, a kulturális sokszínűség elfoga-
dása. 
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3.7 Informatika 
3.7.1 Bevezető – 9. és a nyelvi előkészítő 

évfolyam 
 
 A Közgazdasági Politechnikum informatika tantervének kiindulópontját a Nemzeti alaptan-
tervben foglalt fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak jelentik.  
Az informatika korszerű eszközeivel és módszereivel lehetőséget nyújt arra, hogy felkeltsük a diá-
kok érdeklődését a tanulás iránt. Lehetővé válik, hogy a tanuló a rendelkezésére álló informatikai 
eszközök segítségével hatékonyabbá tegye az előrehaladását a tanulmányaiban. Az informatika ta-
nulása hozzásegíti a tanulót, hogy önállóan fejlessze a saját tanulási stratégiáját, és ennek érdekében 
felismerje a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az esz-
közhasználat szerepét. Természetesen folyamatosan fel kell hívni a diákok figyelmét a számítógép 
használatában rejlő buktatókra, csapdákra, és a gép, az információ felelős felhasználására.  
 

Alapelvek és célok 
 
Iskolánkban az informatika tantárgy célja, hogy diákok a gyakorlati oktatás mellett ismerjék meg a 
számítástechnika és a számítógép alkalmazását a mindennapi életben, és hatékonyan tudják azt 
használni munkáik során. A szükséges gyakorlat megszerzése a többi szaktárgy szempontjából is 
igen fontos, hiszen a kötelező vagy önkéntesen vállalható feladatok egy részét a számítógép segít-
ségével kell majd megoldaniuk. Az információk felkutatása és azok felhasználása egyre fontosabb a 
jelenkori társadalom működésében, ezért a források megszerzése és feldolgozása, valamint az ezek-
hez szükséges ismeretek és készségek megismerése, megtanulása elengedhetetlen. A diákoknak el 
kell sajátítani a különböző információs technológiák használatát, kezelését azért, hogy el tudjanak 
igazodni a folyamatosan változó kommunikációs környezetben. Egyre hangsúlyosabb a szerepe a 
multimédiának, így a tanítás során az audiovizuális elemekkel is foglalkozni kell. A tananyag fel-
építését hosszú évek tapasztalata csiszolta a mai állapotra, mindig igyekeztünk a diákok életkori 
sajátosságait is figyelembe venni. Célunk a logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztése mellett a 
hétköznapi élethez szükséges praktikus tudás és problémamegoldás fejlesztése. Mivel az informati-
kai eszközök használata és az informatikai tudás más műveltségterületeknél is megjelenik, ezért 
fontos, hogy minél hamarabb jól hasznosítható tudást kapjanak a diákok.  
 

Fejlesztési feladatok 
 

Alapvető feladat az informatika szoftver és hardver részeinek megismerése és ezek hatékony hasz-
nálatának elsajátítása – ez alkotja az informatikai eszközök használata témakört. A diákok megis-
merkednek a számítógép felépítésével, a digitális adattárolás eszközeivel és mai világunk technikai 
újdonságaival is. Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartjuk az egészséges informatikai munkakörnyezet 
kialakítását, és felhívjuk a tanulók figyelmét az egészségre gyakorolt káros hatásokra.  

Az alkalmazói ismeretek témakör tanulmányai során az operációs rendszer feladatai és az 
irodai alkalmazások készség szintű ismereteinek elsajátítására kerül sor. Ezen programok használa-
takor fontos a célnak leginkább megfelelő környezet kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és 
videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázat- és adatbázis-
kezeléssel kapcsolatos feladatok megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása, 
amihez különböző alternatívákat és célszoftvereket ismertetünk meg a tanulókkal. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör tárgyalása során a 
diákok megismerkednek az információközlés alapvető elemeivel és az algoritmizálás elméleti mód-
szereivel. A feladatok megoldásához valóságos folyamatokról készítenek modelleket, és ezen ke-
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resztül ismerik meg az algoritmus készítésének lépéseit. Az elmélet elsajátítása után gyakorlatban is 
kipróbálják a számítógépes programok készítésének folyamatát, megismerkednek a robotvezérlés és 
a robotika alapjaival. 

Az infokommunikáció témakörben az elektronikus média és az elektronikus kommunikáció 
eszközeivel és lehetőségeivel foglalkozunk. Napjainkban a hagyományos médiumok mellett egyre 
jelentősebb a szerepe az elektronikus médiának. Az internet használata során megismerkednek a 
különböző interaktív multimédiás technikákkal, a kulcsszavas és tematikus keresőeszközök haszná-
latával. Az információk felkutatása és tudatos kiválogatása az önálló tanulás részévé vált, ezért nél-
külözhetetlen az információk és információforrások hitelességének vizsgálata, a kritikus, etikus 
viselkedés elsajátítása és a netikett betartása. 

Az elektronikus kommunikáció során az információk és adatok küldésének és fogadásának 
elsajátítása mellett a tanulók a kapott információk mentését és továbbítását is megtanulják. Ebben a 
témakörben ismerkednek meg a közösségi oldalak és a csoportos kommunikáció előnyeivel és a 
túlzott használatból eredő veszélyekkel is. 

Az információs társadalom témakörben az IKT eszközök hatékony használatát, az adatok 
kezelését és feldolgozását, valamint az online ügyintézés szolgáltatásait ismerik meg a tanulók. 
Ezen rendszerek használata közben számos jogi, erkölcsi és biztonsági probléma merül fel, melyet 
megfelelő tapasztalat és kellő jártasság birtokában ki lehet védeni, meg lehet oldani. Megismerked-
nek a személyi információk és személyes adatok fogalmával és ezek biztonságos használatával. 

A könyvtári informatika szervesen kapcsolódik minden műveltségterülethez, ezért kiemelt 
szerepe van. A témakör tanulása során megismerkednek a tanulók a könyvtárak nyilvántartási rend-
szerével, az információforrások felkutatásával. Az információk feldolgozása során sok erkölcsi, 
esztétikai és etikai kérdés merül fel, melyek megvitatása során a tanulók társas kapcsolati kultúrája 
fejleszthető.  
 

Sajátosságok és eltérések a Közgazdasági Politechnikum informatika oktatásában 
 Az informatika oktatás súlypontja a nyelvi előkészítő évben van, ahol a tanév kompetencia-
fejlesztő programjának része a magas óraszámban tanult informatika tantárgy. Az év során a tanu-
lók foglalkozni fognak az informatikai eszközök használatával, az írott és audiovizuális dokumen-
tumok elektronikus létrehozásával, az információkezelés jogi és etikai vonatkozásaival, az e-
szolgáltatások szerepével és használatával és a könyvtári informatikával 
 Egyes tananyagrészek megtanítását időben átcsoportosítottuk: 
Az információs társadalom anyagrészt a nyelvi előkészítő évfolyamon tanítjuk, ahol ez a tartalom 
szervesen illeszkedik a demokráciára nevelés tantárgyhoz. Az adatkezelés és adatfeldolgozás téma-
kör egységesen a kilencedik évfolyam tananyagába került. 

 Az információ gyors megszerzésének és a feldolgozáshoz szükséges programok hatékony 
használatának érdekében a Közgazdasági Politechnikumban a tanulóknak gépírást is tanítunk az 
informatikaórákon. Ez mindenképp jó befektetés, hiszen az erre fordított idő – azáltal, hogy később 
jóval gyorsabban és pontosabban lehet elvégezni bármiféle írásos munkát – sokszorosan megtérül. 
A gépelést egy elektronikus tankönyv és egy erre a célra kifejlesztett számítógépes program segít-
ségével szinte önállóan tanulhatja meg mindenki. A cél a billentyűzet használatának készségszintű 
elsajátítása. A szükséges gyakorlat megszerzését segíti, hogy a diákoknak a tanultakat más tantár-
gyak esetében is alkalmazniuk kell.A gépírásra szánt időkeret a tanév folyamán arányosan oszlik 
meg. A folyamatos gyakorlás egyrészt a készségszintű elsajátítás garanciája, másrészt illeszkedik az 
adott időszakban tanult informatikai ismeretek és eljárások gyakorlati alkalmazásához. 
Heti óraszámok informatikából: Nyelvi előkészítő évfolyam: 5 óra 
     9. évfolyam:   3 óra 

A kerettantervben megadott óraszámok a tantárgyra meghatározott időkeret száz százalékát 
fedik le. Ezek az óraszámok tartalmazzák a fejlesztési egységeknél külön meg nem jelölt összefog-
laló és beszámoló órákat (pl. projektzáró prezentáció, témazáró dolgozat stb.) is. 
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Kapcsolódás a NAT-ban meghatározott nevelési célokhoz és kulcskompetenciákhoz 
Az erkölcsi nevelés az informatikában is kiemelt cél. Az informatikához kapcsolódó vonatkozások 
elsősorban a felelősségtudat, az önálló gondolkodás, és az életben nélkülözhetetlen készségek meg-
alapozása és fejlesztése. 

A nemzeti öntudat erősítéséhez, a hazafias neveléshez járul hozzá a jeles magyar − informa-
tikával foglalkozó − tudósok, feltalálók munkásságának megismerése. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés része az elektronikus nyilvánosság (internet) 
használatával kapcsolatos szabályok megismerése, végiggondolása, az elektronikus nyilvánosság 
lehetőségeinek végiggondolása, használata – így kitüntetett szerepet kap a törvénytisztelet, az 
együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmen-
tesség, a méltányosság, a részvétel a közügyekben (ami megkívánja a kreatív, önálló kritikai gon-
dolkodást, az elemzőképességet és a vitakultúrát), továbbá az információhoz való jog tudatosítása. 

A testi és lelki egészségre nevelés az informatikában azt jelenti, hogy törekszünk az egész-
séges munkakörnyezet kialakítására, az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásainak 
megismerésére, az internet- és számítógép-függőség veszélyeinek ismeretére és megelőzésére, elke-
rülésére, valamint a megfelelő balesetvédelmi szabályok megismerésére, betartására. 

A felelősségvállalás másokért, az önkéntesség az elektronikus nyilvánosságba való bekap-
csolódás révén lehetővé teszi a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális 
érzékenység kifejezését, a segítő magatartást. 

A fenntarthatóság, környezettudatosság szempontjainak alkalmazása az informatika terüle-
tén az energiatakarékos üzemmódok tudatos használatát jelenti. 

A pályaorientációt segíti, hogy a számítógép és az internet révén könnyebben alakítható ki 
átfogó kép a munka világáról és ez segíti a megfelelő foglalkozás és pálya kiválasztását. A munka 
világában szükséges készségek elsajátításához tartozik az informatikaórán az önéletrajz készítésé-
nek megtanulása. 

Az informatikaórákon fejlesztjük a médiatudatosságot, amennyiben a diákok megismerked-
hetnek az új és a hagyományos médiumok nyelvével, és tudatosíthatják a valóságos és a virtuális, a 
nyilvános és a bizalmas érintkezés közötti különbségeket és ezek jelentőségét. 

A tanulás tanításához a könyvtári és más információforrások használata és a csoportban tör-
ténő együttműködés tartozik.  

A kulcskompetenciák közül az elsődleges, legfontosabb fejlesztési cél a digitális kompeten-
ciák fejlesztése. A digitális kompetenciák területén a NAT-ban felsorolt összes részterület fejleszté-
se fontos feladat. 

Ezenkívül fontos az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése (a megfelelő 
szakszókincs elsajátítása, használata, valamint a szövegértés), a matematikai kompetenciák közül 
egyes részterületek (pl. a matematikai problémák algoritmizálása, függvények, grafikonok készítése 
és elemzése, a statisztikai számítások), a szociális és állampolgári kompetenciák közül a társas kap-
csolati kultúra fejlesztése. Az informatika tanulása arra is lehetőséget ad, hogy fejlődjön a diákok 
kezdeményezőkészsége, kreativitása és esztétikai-művészi kifejezőképessége. 
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3.7.1.1.1 Nyelvi előkészítő év 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
1. Az informatikai eszközök használata Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  
Az iskola hálózatának ismerete.  
Hang, kép digitalizálásának ismerete. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A számítógépes perifériák használatbavétele.  
Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása és használata lo-
kális és hálózati környezetben.  
Az adatok biztonságos tárolása.  
Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet 
megteremtése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Ismétlés: a digitális képek és hangok jellemzői. Hálózati alapismeretek. 
Hardver alapismeretek. 
A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük 
fizikai alapjai. Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök 
helyes használata, működési elve. 
A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a processzor, a 
memória főbb jellemzői. Hálózati eszközök és egyéb kapcsolódó szol-
gáltatások ismerete és használata.  

Természettudomány: 
Áram, transzformátor. 
 
 
Matematika:  
Számrendszerek. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása. 
Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempont-
jainak megismerése. 

 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakí-
tása. 
Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása. 
Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. 
Archiválás funkciójának megismerése. A „felhőkben” tárolt adatok jel-
lemzőinek, biztonsági kritériumainak megismerése. 
Elektronikus aláírás létrehozásának megismerése. 
Mágneses és chipes kártyák. Pendrive adatvédelme. Ujjlenyomat azono-
sítása. Hardverkulcs. 

Természettudomány: 
Mágnesesség. 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. 
Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes mun-
kakörnyezet kialakítása. 

Természettudomány: 
Emberi test, betegségek, 
elváltozások. 

Kulcsfogalmak / fogalmak Perifériák, hálózat, memória, alaplap, processzor, háttértárak, 
adatbiztonság, ergonómia. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 

2. Alkalmazói ismeretek 
Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 

Órakeret 
40 óra + 90 óra gépírás 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  
A digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. Szö-
vegformázási alapismeretek.  
Előadások, bemutatók készítése. 

Tantárgyi fej- Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.  
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lesztési célok Körlevél és tartalomjegyzék készítése.  
Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű 
kiválasztása.  
Multimédiás dokumentumok készítése.  
Interaktív anyagok, bemutatók készítése.  
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komp-
lex használata.  
Gépírás 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Ismétlés: A szövegszerkesztő használata, alapvető funkcióinak ismerete. 
Objektumok beszúrása a szövegbe és ezek beállításai. 
Képek és hangok szerkesztése és digitalizálása. 
Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 
Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 
A szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás; 
Oldal-, karakter- és bekezdésformázás; 
Felsorolás, számozás; 
Tabulátorok használata; 
Táblázat készítése; 
Hasábok készítése; 
Kisebb méretű dokumentum tervezése, szerkesztése; 
Képek, szimbólumok bevitele, képek formázása, esztétikus elhelyezése 
a szövegben, alakzatok rajzolása; 
Többhasábos szöveg, könyvjelző, lábjegyzet; 
Stílusok, sablonok, automatikus javítás, autoformázás; 
Az Internetről letöltött dokumentumok elhelyezése saját dokumentum-
ban; Körlevél és tartalomjegyzék készítése 
Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum 
célszerű kiválasztása. 
Nyomtatás. 

Művészetismeret– kom-
munikáció:  
A szöveg szerkezete, 
felépítése, tagolása. 
Helyesírás.  

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.) 
elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 
Szöveg, rajz (ábra), elhelyezése a dokumentumban. 
Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók 
készítése.  
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 
komplex használata. 

Természettudomány:  
Látás, mozgókép érzéke-
lése. 
 
 
Mozgókép- és médiais-
meret: 
Kompozíció, kép- és 
hangkapcsolatok értel-
mezése. 

Gépírás: tízujjas vakon-írás, a billentyűzet készség szintű ismerete.  

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Karakter, bekezdés, szakasz, margó, tagolás, objektumok, vetí-
tés, multimédiás dokumentum.  
Gépírás: hibaszázalék, leütések száma. 

 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 

3. Az információs társadalom 
3.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatko-

zásai 

Órakeret 
12 óra 

Előzetes tudás 
Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok, tanulságok levonása.  
A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghibá-
sodások.  
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A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárások.  
Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 
megfigyelése, véleményezése. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az információforrások hitelességének értékelése. 
Az információ hitelességének megítélése.  
Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása. 
Az információ kezelése során felmerülő veszélyek elhárítása egyes lehetőségei-
nek használata.  
Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak 
betartása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A netikett. 
Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési 
technikáival való megismerkedés. 
Adatvédelmi fogalmak ismerete. 
Az információ és az információforrás hitelességének megítélése és el-
lenőrzési lehetőségeinek megismerése. 
Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása. 
Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései.  

 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabá-
lyok megismerése. 
A szerzői jog, szerzői alkotás. 
A szerzőt megillető jogok, személyhez fűződő jogok, vagyoni jogok.  
A szabad információhoz jutás igénye.  
Az információforrások etikus felhasználásának megismerése. 
Az információval kapcsolatos műveletek ismerete (másolás, terjesztés, 
reprodukálás, forgalmazás, felhatalmazás, előadás).  
Védelmi idő, közkincs, szabad felhasználás fogalmának ismerete.  
Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 
A publikáció típusának megfelelő szabályok megbeszélése, értelmezé-
se. 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
A források megjelölése, 
az idézés formai és etikai 
szabályai, jegyzetek ké-
szítése. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, 
személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése. 
 

Gazdasági ismeretek: 
Marketingtevékenységek. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, információke-
zelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plági-
um, másolás, terjesztés, felhatalmazás, reprodukálás, forgalma-
zás, előadás, védelmi idő, közkincs, szabad felhasználás. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
3.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, internet 
használata 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele, a biztonság figyelembevétele. 
Az elektronikus szolgáltatások használata közben a kritikus szemléletmód ki-
alakítása. 
A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák azonosítása a médiában. 
A fogyasztói viselkedést meghatározó tényezők felismerése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A böngésző programok használata, keresés az interneten. 
Központi nyilvántartó rendszerek megismerése.  
Az elektronikus szolgáltatások biztonságos használata és a használata 
közben a kritikus szemléletmód kialakítása. 
Az e-ügyintézés és az e-kereskedelem jellemzői. 

Művészetismeret és 
kommunikáció: elektro-
nikus könyvtárak és 
szolgáltatásaik 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák azonosítása a médiában. 
A fogyasztói viselkedést meghatározó tényezők felismerése. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak Elektronikus nyilvántartások, biztonság, fogyasztó. 
 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
4. Könyvtári informatika Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Közkönyvtári 
tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. Az önálló műre való 
hivatkozás alapjainak ismerete. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az iskolai, lakóhelyi könyvtár szolgáltatásainak és a különböző információfor-
rásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása tanulmányi és egyéb feladatok 
egyéni és csoportos megoldása során. Általában a könyvtári rendszer szolgálta-
tásainak és a különböző információforrásoknak az önálló felhasználása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Könyvtári ismeretek ismétlése, a könyvtárak szerepe és használata. 
Könyvtártípusok, funkcionális terek információs intézmények. 
Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 
Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. 
A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének 
megismerése. 
Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 
Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 
A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 
A könyvtári rendszer, az egyéb közgyűjtemények és az internet egymást 
kiegészítő információs intézményrendszerének, szerepének, lehetősége-
inek megismerése. 
Feladatnak megfelelő intézményválasztás. 
A települési közkönyvtár önálló használata. 
Könyvtárlátogatás: a közkönyvtáron túl (pl. felsőoktatási, Országos Szé-
chényi Könyvtár) is. 
Elektronikus könyvtárak és adatbázisok. 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
Könyvtárhasználat és 
könyvtári katalógusok 
használata. 

Könyvtári szolgáltatások. 
Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a tájéko-
zódásban. A kézikönyvtár önálló használata. 
A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerező, bővítő 
összefoglalása, aktív felhasználása a tanulásban. Például közös kataló-
gusok, elektronikus könyvtárak, könyves közösségi portálok. 
A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 
Könyvtári szolgáltatások, adatbázisok önálló kiválasztása. 
Ismeretlen könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató se-
gítségével való önálló használata. 
Az önművelés, tájékozottság, olvasottság mindennapi és tanulást támo-
gató szerepének ismerete. 
Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 
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Információkeresés. 
Hatékony, céltudatos információszerzés.  
Információhiány felismerése, megfogalmazása. 
Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Saját információs probléma meg-
oldási stratégiájának tudatosítása, jellemzése, értékelése. 
Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 
Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a lakóhelyi 
elektronikus könyvtári katalógusban. Többféle információkeresési stra-
tégia ismerete. 
Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és bibliográfia 
segítségével. 
A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek (feladat értelmezése, kérdés 
megfogalmazása, keresés, válogatás, olvasás, értelmezés, jegyzetelés, 
válaszadás/alkotás, értékelés) tudatosítása, irányított alkalmazása. 
Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, internetről, 
általános és ismeretterjesztő művekből. A feladat szempontjából rele-
váns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus informá-
cióhordozókból, logikai összefüggéseik megállapítása, rendszerezésük. 
Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutató-
munkával. 
 

Minden tantárgy:  
Információ keresése az 
interneten. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek. 
Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információforrások 
és ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Legalább két közhasznú 
adatbázis biztos használata. 
Az egyes tudományterületek főbb forrástípusainak megismerése, jellem-
zése. A más tantárgyak keretében megismert forrástípusok összefoglalá-
sa, rendszerezése, azok önálló használata. 
A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 
Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 
A talált információk kritikus értékelése. 
Időszaki kiadványok (napilapok, hetilapok, folyóiratok) önálló használa-
ta. 
Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 
Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, 
önálló használata. A tantárgyhoz kapcsolódó forrástípusok használtatá-
sa. 

 

Forráskiválasztás. 
A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 
Információforrások hitelességének vizsgálata, szelektálása. 
Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. 
Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a 
forrás információs értékének figyelembe vételével. 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
Források keresése, gyűj-
tése könyvtárban. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. 
Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. Bibliográfiai hivatkozás önálló 
készítése folyóiratcikkekről. 
Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 
Forrásjegyzék összeállítása. 
Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismeré-
se, segítséggel való alkalmazása. 
Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
A bibliográfia fogalma. 
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Forráshasználaton alapuló munkákban való pontos hivatkozás. 
Az információk feldolgozásának és az új szellemi termék létrehozásának 
gondolati és technikai műveleteinek alkotó és etikus alkalmazása. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézi-
könyv, szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, 
linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, informáci-
ós érték, irodalomjegyzék. 
Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stra-
tégia, rejtett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, 
hivatkozás, plágium, hitelesség, önművelés, egész életen át 
tartó tanulás. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 

nyelvi előkészítő 
évfolyam évfo-

lyam végén 

A tanuló az informatikai eszközhasználat témakör végére: 
− ismerje az USB- és a firewire-portokat, tudjon eszközöket csatlakoztatni 

ezekre a portokra; 
− ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére: 
− tudjon nagyobb dokumentumokat létrehozni, formázni, a dokumentumba 

objektumokat beszúrni és dokumentumokat nyomtatni; 
− tudjon körlevelet készíteni; 
A tanuló az információs társadalom témakör végére: 
− ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogal-

makat; 
− figyelje meg és alakítson ki véleményt az infokommunikációs eszközök 

használata során tanúsított viselkedési módokról; 
− ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 
− ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályo-

kat; 
− ismerje a hálózat használatára vonatkozó viselkedési szabályokat; 
− legyen képes értelmezni a szabályokból adódó feladatokat; 
− legyen képes értékelni az információforrásokat; 
− szerezzen tapasztalatot az informatikai kultúra kialakulásával kapcsolato-

san; 
− ismerje fel az informatikai fejlesztések társadalmi, gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásait; 
− ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait. 
− legyen képes az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos igények megfo-

galmazására; 
− legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára, értéke-

lésére; 
− ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 
− ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló technikákat a médiában; 
− ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére: 
− legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az in-

formációs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 
− legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudato-

san alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 
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3.7.1.1.2 9. évfolyam 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegje-
lenítés 

Órakeret 
46 óra 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  
Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő használatára vo-
natkozóan.  
Alkalmazói programok fájlműveletei.  
A térképhasználat alapjainak ismerete. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Táblázatkezelés. Táblázatos dokumentumok készítése. Az adatkezelés alapjai-
nak fejlesztése. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszkö-
zök, módszerek. Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interne-
ten. 
Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. Adatok 
tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Táblázatkezelés. 
Táblázatkezelő program használata. 
A munkakörnyezet beállítása. 
A táblázatkezelő menürendszerének megismerése. 

 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. 
Táblázatok használata a mindennapi életben. 
Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. 
Adattípusok megismerése. 
Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 
Cellahivatkozások használata. 
Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás fogal-
mának megismerése. 
Problémamegoldás táblázatkezelővel. 
A hétköznapi életben előforduló problémák, illetve tantárgyi feladatok 
megoldása.  
Beépített függvények használata. 
Pénzügyi függvények alkalmazása. 

Matematika:  
Függvények használata, 
képletek, matematikai 
műveletek. 

Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, mód-
szerek valamint következtetések levonása. 
Az adat szemléltetését segítő eszközök, illetve módszerek megismerése 
és ezek kezelése. 
Adatok keresése dokumentumokban. 
Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. 
Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 
Statisztikai számítások. 
Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. Következtetések 
levonása. 
Adatok rendezése, szűrés. Több munkalapon lévő adat elemzése. Függ-
vények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra. 

Matematika, természet-
tudomány, földrajz:  
Statisztikai számítások 
és számolások 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosí-
tása. 
Az adatok grafikus szemléltetése. 

Természettudomány:  
Diagramok értelmezése 
és elemzése 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. Földrajz:  
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Tematikus térképek keresése az interneten. Térképhasználati ismeretek. 
Térképek használata. Keresés a térképen, térképek átalakítása. 
Térinformatikai alapismeretek. 
Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 
Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Térképészeti ismeretek, 
távolságmérés, úthálózat 
felépítése és útvonalter-
vezés, kirándulási he-
lyek és útvonalak. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 
Adatállományok, adatbázis létrehozásának lépései. 
Egyszerű adatbázis tervezése, készítése. Az adatbázissal szembeni köve-
telmények; adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező jellem-
zők és az állomány fogalmak alkalmazása; ezek egymáshoz való viszo-
nyának megértése. 
Adatok keresése és kinyerése adatbázisokból és számítógépes hálóza-
tokból. Az információszerzés módjának megismerése. 
Adattáblák és kulcsok: 1:n, n:m kapcsolat megvalósítása. Adatbázis fel-
töltése általános célú eszközzel, ill. szövegfájlból.  
Alapvető adatgyűjtési és -feldolgozási algoritmusok (összegzés, számlá-
lás, eldöntés, keresés, kiválasztás, rendezés) alkalmazása feladatmegol-
dásban. 
Különböző számtípusú adatok (egész, valós), elemi és összetett adatok 
használata. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív 
cella, tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, kons-
tans, relatív és abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 
Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adathalmaz, adatállomány, 
adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező. 

 
 

Tematikai 
egység / Fej-
lesztési cél 

Információkeresés, információközlési rend-
szerek 

Órakeret 
25 óra 

Előzetes tu-
dás 

Információk és tartalmak publikálásra történő előkészítése. 

Tantárgyi 
fejlesztési 

célok 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, dokumentumok önál-
ló publikálása. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A publikálás módszereinek megismerése, szabályai.  
Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elekt-
ronikus, internetes eszközökkel. 
Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, web-
lapok publikálása az interneten. Az internetes oldalakról eddig 
egyoldalúan felénk áramló információs csatorna kétirányúvá 
alakítása, a weben lévő információk gyarapítása. 
Összetett iskolai portálon az iskolaélet publikálása. 

Művészetismeret−kommunikáció: 
Szövegalkotás és stilisztika. 
 
 
Rajz:  
Esztétika, látvány. 
 
 
Gazdasági ismeretek:  
Hirdetések és marketing tevé-
kenységek. 

Kulcsfogalmak / fogalmak adatok feltöltése, publikálás 
 
 
Tematikai egy- Az információs technológián alapuló kommuni- Órakeret 
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ség / Fejlesztési 
cél 

kációs formák 14 óra 

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

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. 
Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több részt-
vevővel.  
A legújabb két vagy több résztvevős kommunikációs lehetőségek, valamint az 
elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A kommunikációs modell megismerése. 
Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolatte-
remtés infokommunikációs eszközök útján. 
A (Shannon-féle) kommunikációs modell megismerése. Az üzenet fo-
galma. Redundancia. 
Az internet kommunikációs szolgáltatásai (csevegőprogramok, blogok). 
Infokommunikációs eszközök használata, a mobilkommunikációs esz-
közök megismerése. 
Szöveges és képes rövid üzenetek, okostelefon, videotelefon. 
A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között. 
A különböző médiumokban rejlő lehetőségek, előnyeik, hátrányaik a 
többi médiummal szemben. 

Természettudomány:  
A modern kommuniká-
ciós eszközök működé-
se. 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek meg-
ismerése. 
Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata 
(csevegőprogramok, fórumok, blogok, közösségi portálok). Csoport-
munka az interneten. Mobil kommunikációs eszközök használata a 
kommunikáció során. 

 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának 
vizsgálata. 
A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása a 
mai elektronikus és internetes lehetőségekkel.  
A túlzott internethasználatból, a nagy mennyiségű adatáradatból kiala-
kuló káros életformák azonosítása, a függőség elhárítása. 

Életvitel:  
Az informatikai eszkö-
zök káros hatásai a min-
dennapi életben. 

Kulcsfogalmak / fogalmak Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, 
mobilkommunikáció, adatvédelem. 

 
 

Tematikai 
egység / Fej-
lesztési cél 

Médiainformatika Órakeret 
12 óra 

Előzetes tu-
dás 

A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

Tantárgyi 
fejlesztési 

célok 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata. 

Ismeretek / fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszkö-
zöket alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési 
folyamatban. 
Információszerzés internetes hírportálokról, médiatárakból, 
elektronikus könyvtárakból. 

Művészetismeret−kommunikáció: 
Elektronikus könyvtárak és 
használatuk, a hangoskönyvek 
szerepe. 
Földrajz:  
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E-book, hangoskönyv használata. 
Műholdas navigáció (GPS) működésének elve és gyakorlati 
használata. Útvonaltervezés internetes programokkal. 

GPS, útvonaltervezés. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 9. 

év végén 

− Tantárgyi feladatok megoldása áblázatkezelővel, egyszerű pénzügyi számí-
tások, statisztikai elemzések elvégezése; 

− Adott problémákhoz diagramok létrehozása illetve értelmezése 
− A rendelkezésére álló adatbázis-kezelő program kezelése; 
− Adattáblák között kapcsolatok felismerése és felépítése, nagy adatbázisok-

ból lekérdezéssel információ nyerése, a nyert adatok esztétikus, használható 
formába rendezése; 

− Térképek keresése, összekapcsolása adatbázisokkal; 
− A térinformatika alapjainak ismerete; 
− Az újabb informatikai eszközök, információszerzési technológiák kihaszná-

lása az összes többi tantárgy köréből származó feladatainál. 
 
 



Öt  évfo lyamos  képzés  –  Gazdasági  i smere tek  tantárgycsoport  

1706 

3.8 Gazdasági ismeretek tantárgycsoport 
3.8.1 Bevezető – 9-12. évfolyam 
 
A tantárgy pedagógiai rendszere 
A gazdasági ismeretek tantárgy pedagógiai rendszere a Közgazdasági Politechnikum alapítása óta 
felhalmozott – külföldi gyakorlatra is építő – ismereteken, tapasztalatokon nyugszik. A jelenleg 
tanított tananyagot a közgazdasági munkacsoport fejlesztette ki, illetve módosította a diákok opti-
mális fejlődését, igényeit figyelembe véve. A kialakult tanítási rendszer kellőképpen igazodik a 
nemzeti alaptanterv szelleméhez, követelményeihez. A NAT-ban megfogalmazott célokat és felada-
tokat azonban nem (csupán) más tantárgyakba integráltan, hanem önálló tantárgyba szervezve való-
sítjuk meg. Iskolánk szakmai és pedagógiai programjának másoktól megkülönböztető sajátossága, 
hogy a gazdasági és pénzügyi alapismereteket és kultúrát közműveltségi alapelemeknek tartjuk, és 
ezért közismereti tantárgy keretében tanítjuk. A pedagógiai rendszer további jellegzetessége, hogy a 
tapasztalati, saját élményű tanulástól a hétköznapi, konkrét gazdasági tartalmakon át halad az abszt-
rakt ismeretek elsajátításáig. 
 
A gazdasági ismeretek tanításának célja, fejlesztési feladatok: nevelési célok és a kulcskompe-
tenciák fejlesztése 
 
A gazdasági ismeretek tanítását – már az iskola alapításának pillanatában is – nélkülözhetetlennek 
tartottuk, hiszen valamennyien a gazdasági élet szereplői vagyunk. Célunk, hogy diákjaink minél 
jobban értsék a szűkebb és tágabb környezetükben zajló gazdasági folyamatokat, képesek legyenek 
gazdasági és társadalmi összefüggések, törvényszerűségek meglátására. Rendelkezzenek kellő ön-
ismerettel, az önfejlesztés képességével, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy megtalálják helyüket a 
munka világában. 
 
Az iskola feladata, hogy felkészítse a diákokat a pályaválasztásra. Ehhez az önismereten kívül kellő 
tájékozottság szükséges. A gazdasági ismeretek tanulása során a diákok megismerkednek különbö-
ző ágazatokkal, foglalkozási csoportokkal, betekintést nyernek vállalkozások, intézmények műkö-
désébe. 
 
Megtanulják azt is – sok esetben saját élményen alapuló tanulás segítségével –, hogy milyen kész-
ségekre, képességekre, ismeretekre van szükség a sikeres vállalkozóvá vagy alkalmazottá váláshoz. 
Nagy hangsúlyt helyezünk a NAT által is előírt valamennyi kompetencia fejlesztésére, különös te-
kintettel a kezdeményezőképességre és a vállalkozói, a szociális és állampolgári, a matematikai, a 
digitális, valamint az anyanyelvi kommunikációs kompetenciákra. 
 
Hazánkban nagy szükség van a pénzügyi kultúra fejlesztésére. Diákjaink – tanulmányuk befejezé-
sekor – kellő ismeretekkel rendelkeznek a háztartások gazdálkodásáról, a pénzpiac működéséről, a 
különböző befektetési formákról. Képesekké válnak a különböző megtakarítási formák összehason-
lítására likviditás, kockázat és hozam szempontjából. Felkészítjük őket arra, hogy tudjanak válasz-
tani a különböző hitelfelvételi lehetőségek közül, tisztában legyenek előnyeivel, de a veszélyeivel 
is. 
 
Újságolvasó embereket szeretnénk nevelni, akik megfelelő tájékozottsággal rendelkeznek hazánk, 
az Európai Unió és a nemzetközi gazdaság helyzetével, alakulásával kapcsolatban, eligazodnak az 
adatok, táblázatok, grafikonok útvesztőjében, sőt maguk is képesek különböző gazdasági helyzetek 
vizsgálatára, értékelésére. 
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Célunk olyan tudatos állampolgárok nevelése, akik munkavállalóként, fogyasztóként egyaránt al-
kalmasak érdekeik, de a szűkebb és tágabb emberi közösségek érdekeinek képviseletére is, adott 
esetben a saját érdekük háttérbe szorításával. 
 
A gazdasági ismeretek tanítása számtalan lehetőséget nyújt a diákok etikai nevelésére, így szó esik 
az elkötelezett munkavégzés fontosságáról, a tisztességes vállalkozói magatartásról, a társadalmi 
felelősségvállalásról, szolidaritásról is. 
 
Összefoglalva:  
A tantárgy tanítása során kitűzött nevelési célok: 

• Gazdasági és pénzügyi nevelés 
• Pályaorientáció 
• A tanulás tanítása 
• Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
• Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
• Fenntarthatóság, környezettudatosság 
• Erkölcsi nevelés 

A tantárgy tanítása során fejlesztendő kulcskompetenciák: 
• kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
• szociális és állampolgári kompetencia 
• matematikai kompetencia 
• digitális kompetencia 
• anyanyelvi kommunikációs képesség 

 
Törekszünk a differenciálásra, a feladatválasztás lehetőségének biztosítására, igyekszünk figyelem-
be venni az SNI-s diákjaink sajátos tanulási igényeit. 
 
Előszeretettel alkalmazzuk az információs és kommunikációs technológiákat, a diákjaink rendszere-
sen használják az interneten meglévő információkat, készítenek prezentációkat, házi dolgozatokat, 
táblázatokat, grafikonokat. 
 
A gazdasági ismeretek tanulásának szakaszai 
 
A gazdasági ismeretek tantárgy tartalma és tanóráinak száma az egyes évfolyamokon 
 
Évfolyam Téma Heti óraszám 
9. évfolyam Diákvállalkozás működtetése 2 
10. évfolyam Gazdasági alapismeretek (Háztartások) 3 
11. évfolyam Vállalkozási ismeretek 3 
12. évfolyam Nemzeti és nemzetközi gazdaság 3 
 
A gazdasági ismeretek tanulása a 9. évfolyamon egy egész éven át tartó diákvállalkozási projekttel 
kezdődik, melynek során a diákok részvénytársaságot alapítanak, működtetnek. (Ezt a programot az 
angliai Young Enterprise mintájára elsőnek a Közgazdasági Politechnikum adaptálta Magyarorszá-
gon. Jelenleg a nemzetközi tevékenységet – a két szervezet fúziója után – az amerikai eredetű Juni-
or Achievement fogja össze.) A gazdasági tevékenységüket a kibocsátott részvényeik ellenértékéből 
fedezik. Saját maguk által tervezett termékeik, szolgáltatásaik a piacon is megmérettetnek, hiszen 
különböző vásárokon, rendezvényeken vesznek részt. A vállalkozásokat a tanév végén megszünte-
tik. A részvényesek, valamint az egész évfolyam jelenlétével megvalósuló záró beszámolón össze-
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foglalják az év során szerzett legfontosabb tapasztalataikat. A legsikeresebb vállalkozások részt 
vesznek országos és nemzetközi megmérettetéseken is. 
 
A 10. évfolyam tananyagában a tanulók megismerik a gazdasági gondolkodás, szemlélet néhány 
alapvetését, a modern gazdaság szereplőit, működésének alapvető elvét, a piac logikáját. Ebben az 
évben a hozzájuk legközelebb álló piaci szereplők, a háztartások gazdálkodásával, döntéseivel 
foglalkoznak. Ennek kapcsán kerül sor a legfontosabb pénzügyi, adózási, befektetési ismeretek elsa-
játítására is. A mindennapi élet szerepeire készítenek fel a tanultak, miközben a diákoknak a témá-
hoz igazodó táblázatok, grafikonok értelmezésére, elkészítésére is módjuk nyílik. 
 
A 11. évfolyamon vállalkozási ismeretekkel foglalkozunk. A diákok megismerkednek a különböző 
gazdasági szektorokkal (forprofit, civil, állami), az ott folyó munka jellegével. Részletesen tanul-
mányozzák a vállalkozások célját, a bennük zajló folyamatokat a különböző munkakörökkel, szer-
vezeti egységekkel. Ez az év szolgál arra is, hogy a legfontosabb munkaerő-piaci ismeretekre szert 
tegyenek, így felkészülnek egy lehetséges állásinterjúra, megismerkednek a legfontosabb munkajo-
gi fogalmakkal, összefüggésekkel. 
 
A 12. évfolyam tananyaga makroökonómiai szempontból közelíti meg a gazdaság működését, en-
nek keretein belül a tanulók megvizsgálják, melyek azok a gazdasági jelenségek, problémák, ame-
lyek indokolttá teszik az állam gazdasági szerepvállalását. Módjuk nyílik arra, hogy megértsék a 
nemzetgazdaságban zajló legfontosabb folyamatokat, felkészülve azokra a makrogazdasági jelensé-
gekre (mint például a gazdasági válság, az infláció, a munkanélküliség), amelyek döntően befolyá-
solhatják élethelyzetüket. A különböző közgazdasági iskolák nézeteivel való megismerkedés segíti 
annak megértését, követését, hogy a kormányzatok, a politikai élet szereplői miként vélekednek az 
aktuális gazdasági kérdésekről, miként kívánják orvosolni az egyes problémákat. A nemzetgazda-
sági szintű vizsgálódások mellett szerepet kapnak a világgazdaságban zajló események, folyama-
tok, így többek között a világgazdasági pólusok, a fejlődő országok problémái, a demográfiai rob-
banás és az élelmezési válság, valamint a regionális és globális környezeti veszélyek gazdasági ösz-
szefüggései. 
 
A közgazdaságtan iránt mélyebben érdeklődő diákok számára közgazdaságtan tagozatot biztosí-
tunk, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon heti öt órában. A tagozat célja elsősorban a szakirá-
nyú továbbtanulásra történő felkészülés, így itt a tananyagot elsősorban a mikro- és makroökonómia 
alkotja, ami kiegészül a legfontosabb üzleti ismeretekkel.  
 
A gazdasági ismeretek tanulásában a projektmunka elkészítése jelenti a mestermunkát. A diákok 
egy nagyobb lélegzetű házi dolgozatot készítenek egy általuk választott témában. A témák legtöbbje 
vállalkozások egészének vagy részterületeinek bemutatását jelenti. A projektmunka íratásának el-
sődleges célja, hogy diákjaink – látogatást téve működő vállalkozásoknál – gyakorlati ismereteket 
szerezzenek, valamint fejlődjön az írásbeli kommunikációs képességük. Ez a dolgozat szolgál ala-
pul a gazdasági ismeretek érettségi projektdolgozatának megírásához. 
 
A gazdasági ismeretek tanulásához kapcsolódó események, programok 
 
Tizenegyedik évfolyamon a gazdasági ismeretekhez kötődő témahetet tartunk, melynek középpont-
jában a cukrászda áll. A diákok csoportmunkában, rotációs rendszerben vesznek részt a foglalkozá-
sokon. Az első nap működő cukrászdákat kutatnak, amikről prezentációt is készítenek, majd tapasz-
talataikról beszámolnak az évfolyam nyilvánossága előtt. Másnap egy szimulált cukrászüzem kü-
lönböző osztályain dolgoznak, így titkárságon, áruforgalmi, marketing, HR, pénzügyi osztályokon. 
Ezt a napot a Németországból származó Lernbüro-program alapján építettük fel. A harmadik napon 
sor kerül a cukrászsütemények elkészítésére, egy cukrászda arculatának megtervezésére, berendezé-
sére, az előállított termékek értékesítésére. 
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A 12. évfolyamon a diákok év eleji tanulmányi kirándulása szintén a gazdasággal való ismerkedés 
jegyében zajlik. A kirándulás második napján – előre megadott szempontok alapján – gyárlátogatás-
ra kerül sor. A diákok az itt szerzett tapasztalatokat beszámoló formájában dolgozzák fel, aminek 
megbeszélése tanórán is megtörténik. 
 
A gazdasági ismeretek fontos, de nehezen érthető részét képezik az alapvető számviteli ismeretek. 
Így ezen ismeretek, összefüggések elsajátítására játékos formában egy projekt keretében kerül sor. 
Ez a projekt a profitjáték nevet viseli, Angliából származik, és a számviteli összefüggések belátásán 
túl alkalmas a piac működési mechanizmusának megértetésére is. 
 
Diákjaink nem rendelkeznek még kellő munkatapasztalattal, ezért fontosnak tartjuk, hogy filmek 
nézésével, vállalkozások, intézmények látogatásával, esettanulmányok, a nyári diákmunkák tapasz-
talatainak feldolgozásával, az adott szakterületen dolgozó vendégelőadók meghívásával hozzuk 
közel hozzájuk a gazdasági folyamatokat. Iskolánk működtet egy inkubátorházat fiatal vállalkozók 
számára. Így lehetőségünk nyílik az ottani vállalkozókkal való beszélgetésre, munkájuk megismeré-
sére. 
 
Az évek során nagyon sok gazdasági döntési játékot adaptáltunk, fejlesztettünk ki, amelyek megha-
tározó elemévé váltak a saját élményre épülő tanulásnak. 
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3.8.2 Diákvállalkozási program 
3.8.2.1.1 9. évfolyam 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
Diákvállalkozási Program Órakeret 

65 óra 

A projekt leírása 

A Diákvállalkozási Program keretében a diákok kis csoportokban (10-12 fő) 
saját vállalkozást alapítanak, amelynek megtervezik arculatát és tevékenységét, 
részvényeit értékesítik, így valódi tőkével gazdálkodnak.  
Termékeket gyártanak, melyeket az év során különböző vásárokon értékesíte-
nek.  
Minden vásár/rendezvény új tapasztalat a diákok számára, melynek tudatosítása 
számtalan tanulási lehetőséget kínál. 

A projekt céljai 

A Diákvállalkozási Program célja, hogy 14-18 éves fiatalokat valóságos vállal-
kozási tevékenységen keresztül tanítson meg a gazdálkodásra, üzletvitelre.  
Fejlessze azokat a készségeiket, képességeiket, amelyek minden leendő vállal-
kozó – vagy a gazdaság bármely területén működő önálló tevékenységet végző 
munkavállaló – számára fontos erénynek számítanak. 

A projekt lépései és a hozzá 
kapcsolódó ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bevezetés a diákvállalkozásba 
(4 óra): A program kereteinek 
megismerése, a közös munka 
elkezdése. 

Csapatépítés, együttműködés fej-
lesztése közös tevékenységen ke-
resztül.  
Beilleszkedés a közösségbe, önis-
meret, társak ismerete.  

Környezeti nevelés és 
életvitel:  
Együttműködés, közös 
tevékenységek szervezé-
se. 

A vállalkozás megtervezése, 
elindítása (20 óra): Közös cél, 
misszió, tevékenység (termékek 
és szolgáltatások), arculat (cég-
név, vállalati filozófia, logó, 
részvény tervezése és kibocsátá-
sa) kitalálása.  
A gyártás folyamatának megis-
merése: mintadarab készítése, 
tapasztalatok összegzése, külön-
böző beszerzési források megis-
merése és mérlegelése, munka-
megosztás, balesetvédelem, mi-
nőségi kritériumok. 
A vevők, a célcsoport igényeinek 
feltérképezése. Árképzés.  
A projekt tervezési folyamata. 
Ismert logók és hozzájuk kapcso-
lódó vállalkozások arculatának 
elemzése, saját logó tervezése.  

Célok megfogalmazása, projektter-
vezés. 
 Feladatvállalás, kompromisszum-
készség és felelősség a közös mun-
kában. 
Termékfejlesztés: kreatív gondolko-
dás, önálló munka, alkotóképesség 
(adott feltételek és saját tervek sze-
rint), problémakezelés és -megoldás, 
átstrukturálás, kritikai gondolkodás, 
önkritikus magatartás, törekvés az 
építő jellegű párbeszédre. 
Vitakultúra fejlesztése.  
Tisztelet, türelem, megértés, elfoga-
dás, segítőkészség, tudatosság, ön-
ismeret, önálló tájékozódás, önálló 
gondolkozás, véleményformálás, 
kommunikáció, cselekvés, önkéntes 
feladatvállalás és -megvalósítás.  
A döntések közvetlen és közvetett 
hatásainak mérlegelése, kockázatér-
tékelés.  
Az anyag- és energiatakarékos 
szemlélet, életmód megalapozása. 

Rajz, alkotás: 
A vizuális nyelv össze-
tevői. 
Ábrák, képek, illusztrá-
ciók értelmezése. 
Szöveg és kép kapcsola-
ta. 
 
 
Környezeti nevelés és 
életvitel: 
Új szemléletmódok és 
gyakorlati, életviteli 
változások az anyagtaka-
rékosság terén. 
Az alternatív technoló-
giák, nyersanyagkímélő 
eljárások példáinak is-
merete. 
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A diákvállalkozásban betölthető 
feladatok megismerése, igazgató-
választás. 

A munkamegosztásban betöltött 
szerepek értékeinek ismerete és el-
fogadása. 
Személyes, szakmai és/vagy üzleti 
tevékenységekhez illeszthető lehe-
tőségek, kihívások felismerése, ér-
telmezése.  
Önismeret, társak ismerete, demok-
ratikus döntéshozatal. 

 

A vállalkozás részvényeinek 
megtervezése, kibocsátása és 
értékesítése, az alaptőke megte-
remtése.  

Kreatív gondolkodás, kapcsolatte-
remtő képesség, kommunikáció, 
tárgyalástechnika. 

Rajz: 
Vázlat készítése. 
Geometriai konvenciók 
alkalmazása. Látvány-
elemek szintézisre épülő 
egyéni kifejezése színbé-
li-formai átírással. 
 
 
Informatika: 
Photoshop. 

A cég alapítása, bejegyzése: A 
Társasági szerződés és a Cégbe-
jegyzés.  
Ismerkedés a részvénytársaság 
kereteivel, a zárt és a nyitott for-
ma előnyeivel és hátrányaival.  

A vállalkozások működésének, 
pénzügyi és jogi feltételeinek isme-
rete.  

 

A vállalkozás működtetése (30 
óra): Vásár(ok) előkészítése: A 
vállalkozás arculatának, reklám 
tevékenységének, standjának 
kitalálása és megvalósítása, ter-
mékgyártás. 

A célok elérése érdekében tervek 
készítése és megvalósítása. 
 A változások iránti fogékonyság. 
Kötelességtudat, felelősségvállalás, 
kezdeményező képesség, önálló 
cselekvés, megbízhatóság, kölcsö-
nös elfogadás képessége. 

Rajz: 
Vázlatkészítés. 
Különböző festészeti 
technikák. 
 
 
Alkotás: 
Tárgykészítés, mintázás.  
Kézműves technikák 
ismerete. 
 
 
Informatika: 
Photoshop, MsWord 

Vásár Az együttműködés, a probléma-
megoldás, a megbízhatóság fejlődé-
se és megélése.  
Kommunikáció, etikus magatartás. 

 

A vásár értékelése, a tapasztala-
tok levonása, pénzügyi kimutatá-
sok elkészítése, egymás munká-
jának értékelése. 

Kritikus gondolkodás, elemzőképes-
ség, konfliktusok felvállalása és 
megfelelő kezelése, kudarcok és 
sikerélmények feldolgozása és a 
belső motiváció növekedése.  

Matematika: 
Alapműveletek, száza-
lékszámítás. 

Az iskolai pályázatokon való 
megmérettetés: Az iskolai ren-

A feladat, a ráfordítások és az ered-
mény, a várható haszon együttes 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
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dezvényeken különféle szolgálta-
tások üzemeltetésére pályázhat-
nak a diákvállalkozások: pályá-
zatírási ismeretek, árajánlat-
készítés, cselekvési terv. 

mérlegelése, az egészség- és a kör-
nyezettudatosság érvényesítése.  
Írásbeli kifejezőkészség és kommu-
nikáció, érvelés.  
Kudarcok feldolgozása. 

Írásbeli kommunikáció: 
fogalmazás, helyesírás. 
 
 
Informatika 
MsWord, MsExcell. 

A féléves munka, egymás és az 
üzletmenet értékelése, tapasztala-
tok levonása, az igazgatók félévi 
beszámolói, a féléves jegyek ki-
alakítása.  
Pénzügyi elemzés, az ehhez kap-
csolódó fogalmak tisztázása.  
Az adminisztráció átgondolása, 
feladatok újragondolása. 
 Új célok kitűzése. 

Az élmények feldolgozása, a tapasz-
talatok tudatosítása, az eredmények 
összevetése a korábban kitűzött cé-
lokkal.  
Konfliktuskezelési technikák elsajá-
títása.  
Önismeret, empátia, kommunikáció, 
vitakultúra fejlesztése.  
Adatok gyűjtése, feldolgozása, diag-
ramok, grafikonok készítése. 

Művészetismeret–
kommunikáció:  
Írásbeli kommunikáció: 
fogalmazás, helyesírás. 
 
 
Informatika: 
MsWord, MsExcell. 

Fogyasztóvédelem, fogyasztói 
jogok megismerése (2 óra). 
Egészség- és környezettudatos 
vásárlás és fogyasztás. 

Plakátkészítés, írott szöveg feldol-
gozása, szituációs játékok. Az ér-
dekérvényesítő képesség fejlesztése. 

Természettudomány: 
A fogyasztási szokások-
kal kapcsolatos ésszerű 
és felelős szemlélet erő-
sítése. 

Prezentáció készítése valódi 
vállalkozásokról (2 óra). 

Információszerzés.  
Önálló gondolkodás, az elérhető 
információ hitelessége és megbízha-
tósága körüli problémák kezelése. 

Informatika: 
MsPowerPoint. 

A vállalkozás működésének 
lezárása (7 óra): A vállalkozás 
éves munkájának áttekintése, 
értékelése, visszatekintés a közös 
és egyéni célokra, tapasztalatok-
ra.  
A készletek felszámolása, döntés 
a fizetésekről, jutalmakról, a 
részvényesek kifizetése, a vállal-
kozás megszűntetése.  
Készülődés a záró beszámolóra. 

Az élmények feldolgozása, a tapasz-
talatok tudatosítása, az eredmények 
összevetése a korábban kitűzött cé-
lokkal.  
Önálló kritikai gondolkodás, elem-
zőképesség.  
Éves adminisztráció és írásbeli be-
számoló elkészítése. 

Művészetismeret–
kommunikáció: 
Írásbeli kommunikáció: 
fogalmazás, helyesírás. 

Záró beszámoló. Beszámoló, kiselőadás tartása saját 
forrásokból az írásbeli beszámolóval 
összhangban.  
Magabiztosság, együttműködés a 
prezentáció során. 

Művészetismeret-
kommunikáció: 
Írásbeli kommunikáció: 
fogalmazás, helyesírás. 
 
 
Informatika: 
MsWord, prezentációs 
technikák. 
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3.8.3 Gazdasági ismeretek 
3.8.3.1 10-12. évfolyam alapképzés 
3.8.3.1.1 10. évfolyam 

 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 

A közgazdasági tudományok elhelyezése 
a tudományok rendszerében 

Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás Eladó, vevő,az ókor, középkor társadalmának jellemzői, ipari forradalom. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Bevezetés a közgazdaságtan alapjaiba, a közgazdaságtan integrálása a meglévő 
tudományok rendszerébe.  
A gazdasági szereplők racionális piaci magatartásának megismerése. 
Társadalmi felelősségvállalás, szociális érzékenység a javak igazságos elosztá-
sának jelentése. 
A közgazdaságtanban használatos alapfogalmak elsajátítása és beépítése a saját 
szókincsbe. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A közgazdaságtan (a döntések és 
választások tudománya) tárgya és 
alapproblémája, alapkérdései. 
A döntések mozgatórugója. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Az alapfogalmak elsajátítása. 
A reálköltség értelmezése, annak 
kiszámítása adott döntési helyzet-
ben. 

Természettudomány:  
Erőforrások. 
 
 
Diákvállalkozási Prog-
ram: 
Saját tapasztalatokra 
építés. 

Egyéni és társadalmi érdekek. Kritikai gondolkodás: 
Adott döntésből származó előnyök 
és hátrányok felismerése, annak 
társadalmi vonatkozásainak megér-
tése.  
Felkészítés a társadalmi beilleszke-
désre.  

Környezeti nevelés és 
életvitel: 
Társadalmi igazságos-
ság, a javak elosztásának 
rendszere. 

A közgazdaságtan kialakulása, 
klasszikus közgazdaságtan 
(Adam Smith), a vizsgálódás 
módszerei. 
A közgazdaságtan területei. 

Kommunikáció: 
A klasszikus közgazdaságtan kiala-
kulásának és történetének ismerteté-
se. 
Az alkalmazott gazdaságtan részte-
rületeinek emlékezetből történő fel-
sorolása, csoportosítása.  

Történelem: 
Az érett középkor jel-
lemzői, a polgári átala-
kulás kora, ipari forrada-
lom. 

A gazdasági körfolyamat Ismeretszerzés, tanulás: 
A gazdasági körfolyamat modelljé-
nek felrajzolása, a gazdasági szerep-
lők bemutatása, a reálfolyamatok és 
pénzfolyamatok útjának nyomon 
követése az ábrán. 
A termelési körfolyamat szereplői 
közötti kapcsolatrendszer felismeré-
se. 

Természettudomány:  
Modellek, körfolyama-
tok. 

A pénz története az egyszerű áru- A pénzkialakulás első fázisainak Történelem: 
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cserétől a fémpénz megjelenésé-
ig. 
A pénz tulajdonságai, funkciói. 

felsorolása, a szakaszok közötti át-
menet okainak bemutatása. 
A pénz tulajdonságainak és funkci-
ónak felsorolása. 

Ókor. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Maslow-piramis, közgazdaságtan, szükségletek, erőforrások, 
szabad javak, szűkösség, alternatív költség, elmaradt haszon, 
potyautas, láthatatlan kéz, a ceteris paribus elv, a munka terme-
lékenysége, modell, piaci automatizmusok, termelő, fogyasztó, 
a termelési tényezők piaca, árupiac, reálfolyamat, pénzfolya-
mat, piac, állam, vállalat, háztartás, bankrendszer, árucsere, 
általános egyenértékes, fémpénz, makroökonómia, 
mikroökonómia, üzleti gazdaságtan. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
A piac Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás 
A piac szó jelentése, a kereslet és a kínálat változásainak okai a meglévő ta-
pasztalatok alapján.  
Ár, jövedelem. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A keresleti, kínálati függvény értelmezése. A befolyásoló tényezőik csoportosí-
tása saját tapasztalatok alapján, és egységes közgazdasági kategóriákba sorolá-
sa. A piaci ár kialakulása. 
A fogyasztók, háztartások magatartásának elemzése, döntéseiknek és azok oka-
inak feltárása. Felkészítés a tudatos fogyasztói magatartásra. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Kereslet, keresleti függvény. 
A keresletre ható tényezők, befo-
lyásolásának eszközei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Alapdefiníciók beépítése a saját 
gazdasági szókincsbe.  
Alapszintű gazdasági témájú újság-
cikk értelmezése, saját szavakkal 
való átfogalmazása. 
Egy szabadon választott termék 
keresleti függvényének elkészítése, 
az adatok feldolgozása és a kapott 
görbe értelmezése. 

Diákvállalkozási Prog-
ram: 
Saját tapasztalatokra 
építés. 
 
 
Matematika:  
Függvényábrázolás. 

Kínálat, kínálati függvény. 
A kínálatra ható tényezők. 
Az árak kialakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Egy szabadon választott termék 
kínálati függvényének elkészítése, 
az adatok feldolgozása és a kapott 
görbe értelmezése.  
A keresleti és kínálati görbe egy 
koordinátarendszerben való ábrázo-
lása, Marshall-kereszt. 

 

A fogyasztó döntései, hasznos-
ság, határhaszon, a csökkenő ha-
tárhaszon elve. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Alapdefiníciók beépítése a saját 
gazdasági szókincsbe.  
Tapasztalati úton a csökkenő határ-
haszon törvényének feldolgozása. 
 
Kritikai gondolkodás: 
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A tanultak felhasználásával saját 
optimális fogyasztói kosár összeállí-
tása. 

A kereslet árrugalmassága, ke-
reszt-árrugalmassága, jövedelem-
rugalmassága. 

Kritikai gondolkodás: 
Adott termékkereslet árrugalmassá-
gának, kereszt-árrugalmasságának 
példákon keresztül történő értelme-
zése. 
A kiegészítő és helyettesítő termé-
kek árváltozásra gyakorolt hatásá-
nak bemutatása példákon keresztül. 
Kereszt-árrugalmassági együttható 
értékének és jelentésének értelmezé-
se. 

Matematika:  
Százalékszámítás 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Kereslet, kínálat, piaci egyensúly, egyensúlyi ár, túlkereslet, 
túlkínálat, Alfred Marshall, kereslet árrugalmassága, kereszt-
árrugalmassága, jövedelem-rugalmassága, Giffen-javak, helyet-
tesítő termék, kiegészítő termék, normál jószág, Inferior jószág, 
luxus jószág 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
A háztartások költségvetése Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás A gazdasági körfolyamat. A piaci szereplők. Jövedelem. 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A saját háztartás költségvetésének elkészítése, tervezése, bevételek, kiadások 
tételes felsorolása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A háztartások fogalma, bevételei, 
kiadásai. 
Jövedelmi különbségek és va-
gyoni egyenlőtlenség. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Alapdefiníciók beépítése a saját 
gazdasági szókincsbe.  
Saját havi költségvetés elkészítése, 
bevételek és kiadások összeírása. 
Megadott adatok alapján a különbö-
ző bevételek és kiadások csoportosí-
tása, rendszerezése. 
 
Kritikai gondolkodás: 
Az egyenlőtlen vagyoni eloszlás 
lehetséges okainak felsorolása (Lo-
renz-görbe). 

Matematika: 
Alap aritmetikai művele-
tek. 
 
 
Környezeti nevelés és 
életvitel: 
Társadalmi felelősség-
vállalás. 
 
 
Történelem: 
Társadalmi különbségek 
a tanult korszakokban 

Pénzügyi tervezés. 
Egyensúlyteremtési stratégiák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Saját pénzügyi terv elkészítése, 
meghatározott célok kitűzése (rövid, 
közép és hosszú távon). 
Egyensúlyteremtési stratégiák adott 
célokhoz rendelten történő alkalma-
zása. 

Matematika: 
Alap aritmetikai művele-
tek. 

Kulcsfogalmak / fogalmak Háztartás, reprezentatív mintavétel, fogyasztási szerkezet, hu-
mán tőke, tárgyiasult vagyon, pénzügyi terv, költségvetés, defi-
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cit, szufficit. 
 
 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
A háztartásstatisztika Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás  Átlag. Jövedelem. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A statisztikai alapismeretek elsajátítása, a számított mutatók és diagramok ér-
telmezése, számítógépes programokkal való elkészítése. A hétköznapi gazda-
sági témájú újságcikkekben szereplő táblázatok és grafikonok értelmezése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Statisztikai sokaság, ismérv. Sta-
tisztikai sorok, táblák, viszony-
számok,  
középértékek: módusz, medián, 
átlagok. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A statisztika alapdefinícióinak be-
építése a saját szókincsbe.  
Átlagszámítások önálló végrehajtá-
sa, adott minta feldolgozása. 
 
Kommunikáció: 
Egy saját kérdőíves kutatás megter-
vezése adott témában, a kapott ada-
tok feldolgozása, elemzése és pre-
zentálása. 
 
Kritikai gondolkodás: 
Saját szempontrendszer felállítása 
egy adathalmaz rendszerezéséhez.  
Egynemű adatok összehasonlítása, 
bázis- és láncviszonyszámok meg-
különböztetése. 

Matematika:  
Átlagszámítás. 
 
 
Informatika: 
Szövegszerkesztés, táb-
lázatkezelés, prezentá-
ció. 
 
 
Praktikus tanulás: 
Prezentációs technikák. 

A számított mutatók és diagra-
mok elkészítése számítógéppel. 
A piktogramok, grafikonok és a 
függvényhasználat szabályai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A statisztikai függvények használata 
MsExcel programban. Egyszerű 
táblázatos adatok ábrázolása grafi-
konon. 

Informatika: 
MsExcel, 
MsPowerPoint. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Statisztika, sokaság, ismérv, minta, mintavételi eljárás, vi-
szonyszámok, bázisviszonyszám, láncviszonyszám, középérték, 
számtani átlag, mértani átlag, helyzeti középértékek, medián, 
módusz, szórás, terjedelem, relatív szórás, osztályközök. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
A háztartások adózása Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Kiadások. Bevételek. Jövedelem.   
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A háztartások adófizetési kötelezettségeinek megismerése. Az szja-rendszer 
megismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Adó, adózási rendszer, bevallási 
kötelezettség 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A háztartásokat érintő adók elsajátí-
tása, az adózási alapelvek felsorolá-

Matematika:  
Százalékszámítás. 
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sa.  
A jelenleg hatályos szja-határidők 
felsorolása. 

 
Történelem: 
Az állam kialakulása, 
szerepe, feladatai. 
Az állami bevételei, köz-
teherviselés 

Az ÁNYK AbevJava nyomtat-
ványkitöltő program 

Kritikai gondolkodás: 
Saját adóbevallás kitöltése megadott 
adatok alapján.  

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Adóbevallás, adóalap, adó mértéke, adókedvezmény, adóalany, 
adófizető, adómentesség, forgalmi adó, vagyonadó, jövedelem-
adó, vám, illeték, progresszív adózás. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
A háztartások megtakarításai Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás Bevételek. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A háztartások megtakarításainak tervezése, az ezekhez kapcsolódó pénzügyi 
számítások elvégzése. 
A megfontolt és felelősségteljes hitelfelvétel elsajátítása a célok és lehetőségek 
összehangolása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A háztartások megtakarításai, 
azok céljai, a megtakarítási for-
mák összehasonlítása, betét, ér-
tékpapír, kötvény, részvény, biz-
tosítás, nyugdíj. 
A befektetésekhez kapcsolódó 
pénzügyi számítások, jelen- és 
jövőérték számítás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A megtakarítási formák típusba so-
rolása, adott csoportok jellemzőinek 
összegyűjtése. 
 
Kritikai gondolkodás: 
A megtakarítási formák előnyeinek 
és hátrányainak összegyűjtése, koc-
kázatelemzés, egyéni megtakarítási 
terv elkészítése az órákon elsajátí-
tott ismeretek alapján. 
Az inflációkövetés szerepének fel-
ismerése a jelen és jövőérték számí-
tás elsajátítása alapján. 
A kockázat – likviditás – hozam 
összefüggéseinek megismerése. 
 
Térbeli és időbeli tájékozódás: 
Öngondoskodás, lehetséges megta-
karítási formák felkutatása a nyugdíj 
kiegészítéseként. 

Matematika:  
Százalékszámítás. 
 
 
Informatika: 
Célzott információkere-
sés az interneten, keresé-
si eljárások. 
 
 
Praktikus tanulás: 
Célzott anyaggyűjtés 
megadott témához. 
Információk összehason-
lítása és kritikai elemzé-
se. 

A háztartások hitelfelvétele, a 
célok és lehetőségek összehango-
lása, a hitel ára. 
Korszerű, akár készpénzkímélő 
fizetési technikák, bankszámla-
vezetés, bankkártya, hitelkártya, 
utalványok. 

Térbeli és időbeli tájékozódás: 
Saját bankszámlaválasztás összeha-
sonlító elemzése a magyar piacon a 
felhasználói szokások alapján. 
 
Kritikai gondolkodás:  
A készpénzkímélő fizetési technikák 

Informatika: 
Célzott információkere-
sés az interneten, keresé-
si eljárások. 
 
 
Praktikus tanulás: 
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alkalmazása a mindennapi életben. 
(PayPal, Wallet, Paypass) 

Célzott anyaggyűjtés 
megadott témához. 
Információk összehason-
lítása és kritikai elemzé-
se. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Megtakarítás, befektetés, részvény, betét, kötvény, nyugdíj, 
jelenérték, jövőérték, hitel, kamat, bankszámla, bankkártya, 
hitelkártya. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
ciklus végén 

Az alapfogalmak és a gazdasági szemléletmód elsajátításával az egyéni dönté-
sek esetleges társadalmi vetületének felismerése. 
Egy termék keresleti és kínálati függvényének ábrázolása, a keresletre és kíná-
lata ható tényezők csoportosítása, a görbék eltolódásának értelmezése.  
Határhaszon jelentésének önálló megfogalmazása, saját példán keresztüli be-
mutatása. 
A gazdasági folyamatok egyszerű modellezése. A háztartások bevételeinek, 
kiadásainak önálló tervezése. A befektetések és a hitelfelvétel lehetséges csap-
dáinak megismerése. A statisztikai alapismeretek elsajátítása, adott elemszámú 
minta értékeinek önálló feldolgozása. Egyszerű kérdőív önálló megszerkeszté-
se. A munkavállalói és a vállalkozói oldal feladatköreinek ismerete. Az adó-
rendszer alapjainak megértése, a magyar szja-rendszer jelenlegi és múltbéli 
formáinak leírása.  

 
3.8.3.1.2 11. évfolyam 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Vállalkozások alapjai Órakeret 

31 óra 

Előzetes tudás Gazdasági körfolyamat, diákvállalkozásban szerzett tapasztalatok. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Vállalkozás fogalmának megismerése, csoportosítása méret, tevékenységi kör, 
tevékenység jellege, tulajdonforma szerint.  
A vállalkozások és a nonprofit szervezetek közötti hasonlóságok és különbsé-
gek felfedezése.  
A vállalkozások változásának időbeli vizsgálata.  
Választási lehetőség mérlegelése a vállalkozói és a munkavállalói lét között.  
Önismeret fejlesztése a vállalkozói kompetenciák végiggondolása révén.  
Vállalkozási formák jellemzőinek, előnyeinek, hátrányainak feltérképezése.  
Vállalkozás alapítási, megszüntetési folyamatának megismerése.  
A franchise lényegének, a franchise és a leányvállalat közötti hasonlóságoknak 
és különbségeknek a megértése.  
A társadalmi felelősségvállalás fontosságának felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Vállalkozás fogalma, csoportosí-
tása. 

Ismeret, tanulás:  
A vállalkozás általános fogalmának 
megértése konkrét példákból kiin-
dulva. Létező vállalkozások elhe-
lyezése a vállalkozások különböző 
csoportjaiba.  
 
Kritikai gondolkodás:  

Történelem: 
Az iparszabadság kiala-
kulása Magyarországon. 
A vállalkozások helyze-
tének változása a re-
formkortól napjainkig. 
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Az egyes szektorok (állam, for-
profit, civil) sajátosságainak meg-
ismerése munkavállalói szempont-
ból. A vállalkozói lét előnyeinek és 
hátrányainak értelmezése. A vállal-
kozás létrehozásához szükséges 
kompetenciák feltérképezése. 
 
Tájékozódás időben és térben: a 
vállalkozások hazai történelmének, 
a vállalkozások életciklusának meg-
értése. 
 
Kommunikáció: Kiselőadás tartása 
híres magyar vállalkozók életéről 
(Weiss Manfréd, Richter Gedeon 
stb.), családban lévő vállalkozások 
bemutatása. 

Matematika:  
Konkrét számpélda a 
vállalkozói és az alkal-
mazotti jövedelem ösz-
szehasonlítására. 

Egyéni és társas vállalkozási 
formák, önálló jogi személyiség, 
korlátolt és korlátlan felelősség, 
minimálisan előírt alapítói va-
gyon, társasági szerződés, alapító 
okirat, alapszabály, cégbíróság, 
közzététel, társas vállalkozások 
szervezetei, részvény, névérték, 
osztalék, franchise, royalty. 

Ismeret, tanulás:  
Az egyes vállalkozási formák leg-
fontosabb jellemzői, a köztük lévő 
eltérések megismerése. A franchise, 
mint sajátságos együttműködési 
forma megértése.  
 
Kritikai gondolkodás:  
A franchise előnyeinek, hátrányai-
nak végiggondolása az átadó és az 
átvevő nézőpontjából egyaránt. A 
vállalkozások érdekeltségének belá-
tása a társadalmi felelősségvállalás 
kérdésében. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Vállalkozás, vállalat, profit, árbevétel, költség, non-profit szer-
vezet, primer, szekunder, tercier szektor, termelés, szolgáltatás, 
profil, TEÁOR, Kft, Bt, Rt, egyéni vállalkozás, Kkt, szövetke-
zet, taggyűlés, részvény, osztalék, igazgatóság, közgyűlés, alap-
szabály, alapító okirat, társasági szerződés, önálló jogi személy, 
korlátolt felelősség, korlátlan felelősség, franchise, royalty. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Üzleti tervezés Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Vállalkozás fogalma, vállalkozások csoportosítása, vállalkozás létrehozásának 
lépései, statisztikai alapismeretek. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az előrelátás, tervezés fontosságának felismerése.  
Az üzleti terv készítésének lehetséges céljai, a különböző céllal készült üzleti 
tervek eltéréseinek megértése.  
A piaci rések, az üzleti ötletek megtalálálási módszereinek feltérképezése. Az 
üzleti terv felépítésének megismerése.  
Piackutatási kérdőív összeállítása.  



Öt  évfo lyamos  képzés  –  Gazdasági  i smere tek  tantárgycsoport  

1720 

A reklám jelentőségének felismerése.  
A vállalkozás beindításához szükséges vagyon felmérése, az induláshoz szük-
séges eszközök, készletek átgondolása.  
A vállalkozás eredményének kiszámítása.  
A stílus, tömör, szakszerű fogalmazás, helyesírás fontosságának megértése.  
A visszacsatolás jelentőségének megértése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az üzleti terv készítésének célja, 
felépítése, az egyes fejezetek 
tartalmának megismerése. 

Ismeret, tanulás:  
Az üzleti terv céljainak, felépítésé-
nek ismerete.  
Piaci rés fogalmának megértése.  
Az összefoglaló, a vállalkozás álta-
lános bemutatása, a termék, szolgál-
tatás bemutatása, a marketing terv, 
szervezeti terv, működési terv, 
pénzügyi terv fejezetek, valamint a 
mellékletek tartalmának megértése. 
 
Kommunikáció:  
A megfelelő stílus, meggyőző, 
ugyanakkor tárgyszerű érvelés je-
lentőségének felismerése. 
 
Kritikai gondolkodás:  
Az üzleti terv és a vállalkozás sike-
ressége közötti kapcsolat felismeré-
se. 
 
Tájékozódás időben és térben:  
A vállalkozás környezetében bekö-
vetkező változások üzleti tervre 
gyakorolt hatásának felismerése. 

Matematika: 
Statisztikai adatok fel-
dolgozása, bevételek, 
költségek összegének, 
különbségének meghatá-
rozása. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Üzleti terv, befektető, hitelező, tulajdonos, piaci rés, reklám, 
PR, székhely, telephely, mérleg, eredmény kimutatás, induló 
vagyon, induló készlet, megtérülés. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Marketing Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás A piac fogalma, fajtái, kereslet, kínálat, Marshall-kereszt, árrugalmassági 
együtthatók. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A piac szerepének felismerése a vállalkozások életében.  
A piac különböző formáinak, a piac nagyságának mérésére szolgáló mutatók 
ismerete. 
 A marketing fogalmának meghatározása szűkebb és tágabb értelemben egy-
aránt.  
A SWOT analízis funkciójának megértése, készítése. 
A fogyasztói és szervezeti piac megkülönböztetése.  
A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők ismerete.  
A vásárlási folyamat lépéseinek ismerete.  
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A piackutatás, piaci szegmentálás módszereinek ismerete.  
A termék pozicionálás fontosságának megértése.  
A különböző marketing stratégiák és marketing eszközök megismerése:  
A marketing eszközök kapcsolódásának megértése a marketing stratégiához. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A piac fogalma, piac formák (tö-
kéletes verseny, monopolisztikus 
verseny, oligopólium, monopóli-
um).  
A piac mérete: piacpotenciál, 
piacvolumen, piaci részesedés. A 
marketing tevékenységei.  
A fogyasztói piac fogalma, a fo-
gyasztói magatartást befolyásoló 
külső és belső tényezők, a vásár-
lási folyamat lépései.  
A szervezeti piac sajátosságai. 

Ismeret, tanulás:  
A piac fogalma, a különböző piacok 
jellemzése.  
A marketing tevékenységeinek is-
merete.  
A marketing szemlélet lényegének 
megértése.  
A fogyasztói magatartást befolyáso-
ló tényezők feltérképezése. 
 
Tájékozódás időben és térben:  
A vállalati koncepciók, a piachoz, 
vevőkhöz való viszony időbeli és 
térbeli változásának megértése. 
 
Kritikai gondolkodás:  
A monopóliumok kialakulásának 
veszélyei, a verseny fontosságának 
felismerése.  

Történelem: 
A modern európai piac-
gazdaság kialakulásának 
története. 
 
 
Matematika:  
Százalékszámítás. 

A helyzetfelmérés és a helyzet-
elemzés módszerei. SWOT analí-
zis.  
Szekunder és primer piackutatás.  
A piackutatási módszerek (meg-
figyelés, kísérlet, megkérdezés).  
Piacszegmentálás, termékpozici-
onálás.  
BCG mátrix.  
Az eltérő marketing stratégiák 
(költségdiktáló, összpontosító, 
differenciáló). 
A termék, márka, design, védjegy 
fogalma.  
A csomagolás funkciói.  
A termékfejlesztés folyamata. 
Az árképzés módszereinek (költ-
ségalapú, versenytársakhoz iga-
zodó, kereslettől függő). Árdiffe-
renciálás. 
Az értékesítési út hossza, széles-
sége, az értékesítési csatorna sze-
replői. 
A marketing kommunikáció 
módszerei (reklám, PR, szemé-
lyes eladás, eladásösztönzés). 

Ismeret, tanulás:  
A marketing stratégia és a hozzá 
illeszkedő marketing eszközök 
(termék, ár, értékesítési csatorna, 
kommunikáció) ismerete 
 
Ismeret, tanulás:  
A marketing stratégia, a piacszeg-
mentálás, pozicionálás, a különböző 
marketing eszközök (termék, ár, 
értékesítési csatorna, kommuniká-
ció) megismerése, a köztük meglévő 
összefüggések megértése. 
 
Kritikai gondolkodás:  
Árnyalt kép kialakítása a reklám 
szerepéről, az emberek értékrendjé-
re, fogyasztási szokásaira gyakorolt 
hatásáról.  
Tudatos fogyasztói magatartás ki-
alakítása. 

Matematika:  
Függvények ábrázolása 
koordinátarendszerben, 
egyenletek megoldása. 
 
 
Természettudomány: 
Tudatos fogyasztói ma-
gatartás. 
A fogyasztási szokások-
kal kapcsolatos ésszerű 
és felelős szemlélet. 
 
 
Diákvállalkozási Prog-
ram: 
Saját tapasztalatok fel-
idézése a diákvállalko-
zás marketing-
stratégiájáról. 

Kulcsfogalmak / fogalmak Piac, tökéletes versenypiac, monopolisztikus versenypiac, 
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oligopólium, monopólium, piacpotenciál, piacvolumen, piaci 
részesedés, marketing, SWOT analízis, primer, szekunder piac-
kutatás, piacszegmentáció, piacpozicionálás, BCG mátrix, már-
ka, design, védjegy, fedezeti pont, árrugalmassági együttható, 
árdifferenciálás, értékesítési csatorna, reklám, PR, eladásösz-
tönzés, személyes eladás. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 

Folyamatok a szervezetben, szervezeti felépítés, 
munkaerő-gazdálkodás 

Órakeret 
24 óra 

Előzetes tudás Diákvállalkozás során szerzett tapasztalatok, vállalkozói és alkalmazotti lét 
összehasonlítása, üzleti terv szervezeti terv része. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A szervezetekben zajló folyamatok érzékelése, a reál és információs folyama-
tok megkülönböztetése. A szervezeti felépítést befolyásoló tényezők, az egyes 
szervezeti formák, vezetési stílusok megismerése gyakorlati példákon keresz-
tül. A HR fogalmának, feladatainak, a szervezetben betöltött szerepének megér-
tése. A HR legfontosabb dokumentumai (munkaköri leírás, álláshirdetés, mun-
kaszerződés) céljának és tartalmának ismerete. Szakmai önéletrajz, motivációs 
levél készítése. Felkészülés egy állásinterjúra. A munkaviszonyhoz kapcsolódó 
legfontosabb jogok és kötelezettségek ismerete. A munkaviszony megszűnés 
okainak, az elbocsátással kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeknek megismeré-
se. Információ kikeresése a munkatörvénykönyvéből. Az emberi szükségletek 
feltérképezése a Maslow piramis segítségével. A különböző szükségletek mun-
kahelyen történő megjelenésének felismerése. A bérrendszerek, béren felüli 
juttatások megismerése, összehasonlítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Folyamatok fogalma. Folyamatok 
csoportosítása (reál, információs 
folyamat, soros, konvergens, di-
vergens). Főbb szervezeti formák 
(lineáris-funkcionális, 
divizionális, mátrix). Vezetői 
stílusok. 

Ismeret, tanulás:  
Folyamatok, szervezetek, vezetői 
stílusok megismerése Kommuniká-
ció: Folyamatábrák készítése. 
 
Tájékozódás időben és térben: Pár-
huzamosan végezhető tevékenysé-
gek, egymást megelőző és követő 
tevékenységek megkülönböztetése. 
 
Kritikai gondolkodás: A vezetői 
kompetenciák átgondolásán keresz-
tül az önismeret fejlesztése. A kü-
lönböző tevékenységek és a szerve-
zeti forma összefüggésének megér-
tése. 
Vezetői stílusok előnyeinek, hátrá-
nyainak felismerése a különböző 
szervezeti formák esetén. 

Diákvállalkozási Prog-
ram: 
Saját tapasztalatok fel-
idézése a diákvállalko-
zás irányításáról. 

A HR fogalma, feladatai. A HR 
helye a szervezeti struktúrában. 
Toborzás módszerei. Álláshirde-
tés, szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél tartalma. Munkaköri le-

Ismeret, tanulás:  
Ismerkedés különböző munkakö-
rökhöz tartozó tevékenységekkel, 
szükséges kompetenciákkal a mun-
kaköri leírás készítésén keresztül.  

Matematika: 
A nettó bér kiszámítása, 
százalékszámítás. 
 
Beszédművelés: 
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írás, munkaszerződés célja, tar-
talma. Bérrendszerek (időbér, 
teljesítménybér), béren felüli jut-
tatások 

Felkészülés az állásinterjúkra.  
Információk visszakeresése a mun-
katörvénykönyvéből. 
Bruttó, nettó bér meghatározása.  
 
Kommunikáció: Hirdetés, szakmai 
önéletrajz, motivációs levél írása. 
 
Kritikai gondolkodás: A szakmák 
keletkezésének, változásának, meg-
szűnésének érzékelése. Az élethosz-
szig tartó tanulás fontosságának 
felismerése. A munkahellyel kap-
csolatos szükségletek megfogalma-
zása a Maslow piramis alapján. 

Hiteles kommunikáció: 
testbeszéd, gesztusnyelv 
és verbalitás 
 
Dráma: 
A nonverbális kifejező-
eszközök helyes és tuda-
tos használata. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Folyamat, reál, információs, soros, konvergens, divergens fo-
lyamat, munkamegosztás, szervezet, lineáris, funkcionális, 
divizionális, mátrix szervezet, munkaköri leírás, szakmai ön-
életrajz, motivációs levél, munkaszerződés, rendes, rendkívüli 
felmondás, háromszázhatvan fokos értékelés, Maslow piramis, 
teljesítménybér, időbér, bruttó bér, nettó bér, reál bér, nominál 
bér, kafetéria. 

 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Adózási ismeretek Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Gazdasági szereplők, gazdasági körforgás, háztartások adózása. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az állam szerepének, feladatkörének megismerése. A költségvetés szerkezeté-
nek, a legfontosabb bevételi források és kiadási tételek ismerete. Az adó és az 
adózással kapcsolatos alapfogalmak meghatározása. Az adók csoportosítása. 
Konkrét adófajták ismerete, különös tekintettel a vállalkozásokat, gazdálkodó 
szervezeteket érintő adókra (társasági adó, iparűzési adó, áfa), valamint az szja-
ra. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az adózás funkciói, a legfonto-
sabb adózással kapcsolatos alap-
fogalmak (adó, adóalany, adófi-
zető, adótárgy, adómérték, adó-
bevallás, adókedvezmény, adó-
mentesség) ismerete, értelmezése 
az egyes adófajtáknál. 

Ismeret, tanulás: Adó fogalma, faj-
tái. 
SZJA kiszámítása, adóbevallás ki-
töltése 
 
Kritikai gondolkodás: A sávos és 
egykulcsos adózás előnyeinek, hát-
rányainak átgondolása. Az adórend-
szer és a gazdasági növekedés ösz-
szefüggésének megértése. 
 
Tájékozódás időben és térben: Az 
adók időbeli változásának nyomon 
követése. Hazánk adórendszerének 
összehasonlítása a környező orszá-
gok adórendszerével.  

Matematika: 
Százalékszámítás. 
 
Történelem: 
Az állam kialakulása, 
szerepe, feladatai. 
Az állami bevételei, köz-
teherviselés. 
A modern piacgazdaság 
története. 

Kulcsfogalmak / fogalmak Adó, adókulcs, adóbevallás, adóalap, adótárgy, adóalany, adó-
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fizető, közvetlen, közvetett adó, többfázisú adó, hozzáadott 
érték adó, jövedelemadó, forgalmi adó, vagyonadó, központi és 
helyi adó, vám, illeték. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
ciklus végén 

A vállalkozások céljának, felépítésének, legfontosabb tevékenységeinek meg-
ismerése. A tervezés fontosságának felismerése. A vállalkozás belső és külső 
érintettjeinek feltérképezése. A környezet vállalkozásokra gyakorolt hatásának 
és az ehhez való alkalmazkodás fontosságának megértése. A vállalkozás létre-
hozási, megszüntetési folyamatának megismerése. A vállalkozói és alkalmazot-
ti lét összehasonlítása. Foglalkozások és a hozzájuk szükséges kompetenciák 
megismerése. Készülés az állásinterjúra. Bérrendszerrel, adózással kapcsolatos 
alapvető ismeretek, összefüggések elsajátítása. 

 
3.8.3.1.2.1 Témahét 

 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Témahét Órakeret 

18 

Előzetes tudás Vállalkozások működése, szervezeti felépítése, marketing alapismeretek, HR 
alapismeretek, üzleti tervezés 

A projekt leírása 

A projektben a 12. évfolyam tanulói vesznek részt. A projekt három napon ke-
resztül tart. Az első két nap rotációs rendszerben zajlik. Az évfolyam fele az 
egyik nap egy szimulált vállalat osztályain dolgozik (taniroda), a másik fele 
pedig kisebb csoportokban (3-4 fő) egy általuk választott cukrászdát vagy cuk-
rászdákat figyel meg, működését elemzi. Erről a nap végén az évfolyam előtt 
prezentáció formájában beszámol. A következő nap mindenki a másik helyszí-
nen folytatja a munkáját. A harmadik nap az egész évfolyam kisebb csoportok-
ban egy cukrászda tevékenységeit végzi: termékfejlesztés, előállítás, árkalkulá-
ció, arculattervezés, értékesítés. Az elvégzett munkát valamennyi nap pontoz-
zuk és szóban értékeljük. A teljesítményükért a diákok osztályzatot is kapnak. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Gyakorlati tapasztalat szerzése a vállalkozások működéséről. A piackutatás 
megfigyelés útján történő gyakorlása. Marketing eszközök gyakorlati alkalma-
zása. Önismeret fejlesztése pályaorientációs célból. Prezentációkészítés, szóbeli 
kommunikáció fejlesztése. Együttműködési készség fejlesztése. 

A projekt lépései Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Taniroda 
A szimulált vállalkozás egy cuk-
rászüzem. A diákok a titkársá-
gon, marketing, HR, pénzügyi, 
áruforgalmi osztályokon dolgoz-
nak.  
Titkárság: iktatás, üzleti levele-
zés, rendezvény szervezése, in-
formációáramoltatás, határidő-
napló vezetése. 
Marketing osztály: marketing 
költségvetés összeállítása, arcu-
lattervezés, reklámfilm forgató-
könyvének elkészítése, plakátké-
szítés, termékötlet készítése. 

Különböző munkakörök megisme-
rése 
Pontos, precíz munkavégzés 
Információáramoltatás fontosságá-
nak megértése 
Együttműködési készség fejlesztése 
Kommunikációs készség fejlesztése 
(hivatalos levelezés, telefon, e-mail) 
Hivatalos dokumentumok készítése 
Munka időbeli ütemezése 
Információgyűjtés készségének fej-
lesztése 

Informatika:  
Word, Excel, internet 
 
 
Művészetismeret–
kommunikáció: 
Írásbeli kommunikáció 
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HR osztály: munkaköri leírás 
készítése, álláshirdetés feladása, 
állásinterjú lebonyolítása, kivá-
lasztás, munkaszerződés megkö-
tése. 
Pénzügyi osztály: számlavezetési 
kondíciók összehasonlítása, be-
fektetések lehetőségek gyűjtése, 
szerződés írása. 
Áruforgalmi osztály: ajánlatké-
rés, megrendelés, készletnyilván-
tartás vezetése, reklamációk fo-
gadása, költségkalkuláció készí-
tése. 
A cukrászda kutatása: a kiválasz-
tott cukrászdában közvetlen meg-
figyelés, interjúkészítés eszköze-
ivel információk gyűjtése, fény-
képes dokumentálás. 
Szempontok: 
• A cukrászda, cukrászdák tör-

ténetének bemutatása; 
• Földrajzi elhelyezkedés, 

megközelíthetőség; 
• Vevőkör; 
• A forgalmazott termékek vá-

lasztéka, árai; 
• Az üzlethelyiség berendezése, 

arculata, a választékközlés 
módszerei; 

• Alkalmazottak száma, a köz-
tük lévő munkamegosztás; 

• A termékek, kiszolgálás mi-
nősége; 

• Reklám; 
Az összegyűjtött információk 
alapján prezentáció készítése, 
tartása. 

Szempontok alapján információ-
gyűjtés, adatok rendszerezése, 
elemzése; 
Interjú készítése; 
Prezentáció készítése; 
Együttműködési készség; 
Szóbeli kommunikáció. 

Informatika: 
Powerpoint, internet 
 
 
Rajz–alkotás: 
A vizuális nyelv össze-
tevői; 
Szöveg és kép kapcsola-
ta a vizuális médiumok-
ban 

A cukrászda működtetése 
A megalakult csoportok az előző 
két nap tapasztalatai alapján a 
következő tevékenységeket vég-
zik: 

• A cukrászda termékeinek 
megtervezése; 

• Árkalkuláció készítése; 
• Termékek elkészítése; 
• A cukrászda belső meg-

tervezése, berendezése; 
• Értékesítés lebonyolítása 

az iskola többi tanulójá-

A tanultak gyakorlati alkalmazása; 
Folyamatszervezés; 
Munkamegosztás gyakorlása; 
Marketingstratégiák gyakorlati al-
kalmazása. 

Diákvállalkozási Prog-
ram: 
Vásárok előkészítése és 
lebonyolítása, saját ta-
pasztalatok. 
 
 
Rajz–alkotás: 
A vizuális nyelv össze-
tevői. 
 
 
Művészetismeret–
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nak és tanárainak. kommunikáció:  
általános kommunikáció, 
nyelvi és nem nyelvi 
kódok, mindennapi köz-
lési helyzetek, meggyő-
ző kommunikáció. 

 
3.8.3.1.3 12. évfolyam 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Nemzetgazdaságok teljesítménye Órakeret 

6 

Előzetes tudás A nemzetgazdaság szereplőinek felismerése, az egyszerűsített gazdasági kör-
forgásmodell ismerete, a közgazdasági modell fogalmának ismerete. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A nemzetgazdaság szereplői és a keletkező jövedelmeik közötti összefüggések 
átlátása. 
A nemzetgazdasági teljesítmények mérésénél használt mutatószámok ismerete 
értelmezése, a köztük lévő összefüggések megértése, adatok összehasonlító 
elemzése  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A makrogazdaság szereplőinek 
meghatározása. 
A nemzetgazdaságok egyes sze-
replői között zajló jövedelemi 
folyamatok. 
Az ötszereplős gazdasági körfo-
lyamat ábra. 

A nemzetgazdaság szereplőinek 
tevékenységét kísérő jövedelmi fo-
lyamatok és a köztük lévő összefüg-
gések felismerése. 

 

A nemzetgazdaságok teljesítmé-
nyének mérésére használt muta-
tószámok (SNA-rendszer). 
A különböző mutatószámok kö-
zötti összefüggések átlátása. 

Statisztikai adatok értelmezése, tér-
beli és időbeli összehasonlítások 
végzése, következtetések levonása, 
ok-okozati összefüggések megérté-
se. 
Megadott adatok alapján, a külön-
böző gazdasági mutatószámok kö-
zötti összefüggések felhasználásá-
val, további mutatószámok kiszámí-
tása 

Matematika:  
Statisztikai adatok ösz-
szehasonlítása, dinami-
kus viszonyszámok, 
megoszlási viszony-
számok, adatok, vi-
szonyszámok grafikonon 
történő ábrázolása. 
 
 
Földrajz: 
Az országok gazdasági 
adatainak összehasonlí-
tása. 

A gazdasági teljesítmény és az 
életszínvonal közötti összefüg-
gés. 
Reál GDP. 

Kritikai gondolkodás: 
A gazdasági teljesítmények mérésé-
nek nehézségeinek ismerete. 
A GDP mutatótökéletlensége. 
Statisztikai adatok alapján az egyes 
országok életszínvonalának össze-
hasonlítása. 
Az életszínvonalat befolyásoló 
egyéb (egy főre jutó GDP-n kívüli) 
tényezők felismerése. 

Földrajz: 
Az országok gazdasági 
adatainak összehasonlí-
tása. 
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Jól lét és jólét kérdései (Etika). 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Háztartás, vállalat, nonprofit szféra, állam, jövedelem, fogyasz-
tás, megtakarítás, adó, transzfer, elsődleges jövedelemelosztás, 
másodlagos jövedelemelosztás, rendelkezésre álló jövedelem, 
összes kibocsátás, folyó termelő felhasználás, GDP, GNI, 
GNDI, NDP, NNI, GNDI, amortizáció, életszínvonal, létmini-
mum, 1 főre jutó GDP, reál GDP, szegénységi küszöb. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 

Az állam gazdasági szerepe,  
fiskális gazdaságpolitika 

Órakeret 
21 

Előzetes tudás A makrogazdasági körforgásmodell alapján a nemzetgazdaság szereplői közötti 
jövedelmi folyamatok ismerete. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Válságciklusok jellemzőinek megismerése, keynes-i gazdaságpolitika. 
Az állam gazdasági szerepének, jelentőségének tudatosítása. 
Költségvetési politika megismerése, költségvetés legfontosabb kiadási, és bevé-
teli tételeinek ismerete. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A válságciklusok szakaszainak 
ismerete, egyes szakaszok jel-
lemzése különböző gazdasági 
mutatók segítségével. 
A válságciklusok kialakulásának 
okai, folyamata. 
Keynes elmélete, a fiskális gaz-
daságpolitika lényege. 

Történelmi és aktuális példákon 
keresztül (pl. 1929-33-as gazdasági 
világválság) felismerjék a válságcik-
lusok szakaszait és jellegzetességeit, 
kialakulásuk okait és következmé-
nyeit 
A válságok kezelésére alkotott köz-
gazdaságtani megoldás hatásmecha-
nizmusának megértése 

Történelem: 
Az 1929-33-as nagy 
gazdasági világválság 
előzményei, történései, a 
New Deal gazdaságpoli-
tikája. 
 
 
Matematika:  
Statisztikai adatok ér-
telmezése, dinamikus 
viszonyszámok, adatok 
diagramban történő áb-
rázolása. 

Az állam legfontosabb feladatai-
nak ismerete (hatékony gazdaság, 
társadalmi igazságosság, stabili-
tás). 
Az állami szerepvállalás külön-
böző mértékei alapján meghatá-
rozható gazdasági berendezkedé-
sek ismerete (éjjeliőr állam, terv-
gazdaság, vegyes gazdaság). 

Az állam szerepének, szükségessé-
gének felismerése, megértése 
Kritikus gondolkodási képesség 
fejlesztése az állam szerepének 
megítélése kapcsán 
Társadalmi igazságosság kérdésé-
nek érzékelése szegények és gazda-
gok létének okai (Etika) 
 

Történelem: 
Az állam kialakulása, 
szerepe, különböző ál-
lamberendezkedések 
összehasonlítása. 

A költségvetés fogalma, felépíté-
se, legfontosabb kiadási és bevé-
teli tételek. 
Az adók csoportosítása, adórend-
szer. 
A költségvetés egyenlegének 
fogalma, hiány kezelésének mód-
jai. 

A költségvetési politika megismeré-
sén keresztül tudatosodjon az állam 
szerepe, befolyása. 
Az adók szerepének, jelentőségének 
megértése az állam szempontjából. 
A költségvetési kiadások, bevételek, 
költségvetési hiány, államadósság 
fogalmak jelentőségének megértése, 
az adatok elemzésének, időbeli, 

Történelem: 
Állami bevételek a kü-
lönböző történelmi kor-
szakokban, adófizetők. 
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térbeli összehasonlítások végzésé-
nek képessége. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Válság, fellendülés, válságciklus, keynes-i gazdaságpolitika, 
piaci anomália, redisztribúció, éjjeliőr állam, vegyes gazdaság, 
tervgazdaság, transzfer, kormányzati megrendelések, adó, jöve-
delemadó, vagyonadó, forgalmi adó, központi adó, helyi adó, 
adórendszer. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
A munkanélküliség Órakeret 

8 

Előzetes tudás 
A gazdaság körforgásának modellje, kereslet, kínálat törvényszerűségei, mun-
kabért meghatározó tényezők, statisztikai adatok értelmezése, elemzése, piac, 
kereslet, kínálat. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A nemzetgazdaság munkapiacát leíró fogalmak megértése, összefüggések is-
merete. 
A munkanélküliség okainak megismerése, megértése. 
A munkanélküliség következményeinek és kezelésének eszközeinek megisme-
rése, értékelése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Nemzetgazdaság munkapiaca, 
munka kereslete, kínálata. 
Munkapiaci kategóriák (pl. mun-
kanélküli, foglalkoztatott, gazda-
ságilag aktív népesség stb.) meg-
ismerése 
A munkanélküliség mérésére 
szolgáló mutatók tartalma. 

A munkapiacot leíró statisztikai 
adatok értelmezése, elemzése, térbe-
li, időbeli összehasonlítások végzé-
sére való képesség. 

Matematika:  
Dinamikus, megoszlási 
viszonyszámok számítá-
sa, értelmezése. 

A munkanélküliség okai, típusai. A munkanélküliség okainak felis-
merése különböző gyakorlati példá-
kon keresztül. 

 

A munkanélküliség következmé-
nyeinek megismerése. 

A munkanélküliség egyéni és társa-
dalmi következményeinek átérzése, 
érzékelése. 

 

A munkanélküliség kezelésének 
aktív és passzív eszközei. 

A munkanélküliség kezelésére ren-
delkezésre álló eszközök minél szé-
lesebb körű ismerete, az eszközök 
értékelése különböző munkaerő-
piaci helyzetekben. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Munkaképes korú népesség, gazdaságilag aktív népesség, fog-
lalkoztatott, munkanélküli, munkanélküliség, munkanélküliségi 
ráta, aktivitási ráta, foglalkoztatottsági ráta, minimálbér, kon-
junkturális munkanélküliség, strukturális munkanélküliség, 
technológiai munkanélküliség, súrlódásos munkanélküliség, 
önkéntes munkanélküliség, munkanélküliség kezelésének aktív, 
passzív eszközei, közmunka, távmunka, munkaerő kölcsönzés, 
élethosszig tartó tanulás. 

 
 
Tematikai egy- Pénzügyi közvetítők, modern pénz története Órakeret 
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ség / Fejlesztési 
cél 

15 

Előzetes tudás 
A háztartások pénzügyei, a banki szolgáltatások ismerete, megtakarítások a 
háztartásoknál, befektetési lehetőségek, a pénz története az aranypénz kialaku-
lásáig. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A pénzügyi közvetítők szerepének megértése, pénzügyi piacok szereplőinek, 
ügyleteinek megismerése. 
Különböző banki és nem banki pénzügyi közvetítők szerepének, feladataiknak 
megismerése. 
A modern pénz keletkezésének megértése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A pénzügyi közvetítőrendszer 
feladata, szereplői. 

A pénzügyi közvetítők szerepének 
megértése 

 

A különböző banki pénzügyi 
közvetítők jellemzői. 
A jegybank feladatai. 
A kereskedelmi bankok és szako-
sított pénzintézetek feladatai. 

A különböző bankok feladatainak, 
szerepének megismerése, megértése 
a háztartások és a nemzetgazdaság 
szempontjából is. 

 

Nem banki pénzügyi közvetítők. A nem banki pénzügyi közvetítők 
szerepének megismerés, megértése 
a háztartások és a nemzetgazdaság 
szempontjából is. 

 

Tőzsde, értékpapírok, tőzsdei 
kereskedés megismerése. 

A tőzsde funkciójának megértése, a 
tőzsdei kereskedés folyamatának 
megismerése. 

 

A pénzhelyettesek kialakulása. 
A modern pénz jellemzői, pénzte-
remtés módja. 

A modern pénz kialakulása folya-
matának, okainak megértése. 
A pénzteremtés folyamatának meg-
értése. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Kétszintű bankrendszer, központi bank, kereskedelmi bank, 
lakás-takarékpénztár, hitelszövetkezet, takarékszövetkezet, jel-
zálogbank, nyugdíjpénztár, befektetési alap, befektetési jegy, 
biztosító, lízing, lízingcég, faktoring, brókercég, értékpapír, 
tőzsde, tőzsdeindex, tőkepiac, váltó, bankjegy, pénz forgási 
sebessége, pénzteremtés, pénzmultiplikátor, tartalékráta. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Az infláció, az infláció kezelése Órakeret 

12 

Előzetes tudás A jegybank feladatai, a pénzteremtés módja, a pénz funkciói. 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az infláció következményeinek és okainak megértése. 
A monetáris politika hatásmechanizmusának megértése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az infláció fogalma. 
Az infláció mérésére szolgáló 
árindexek. 

A fogyasztói árindexek számításá-
nak megértése. 

Matematika:  
Súlyozott átlag, index-
számítás. 

Az infláció fokozatai. 
Az infláció kedvezőtlen követ-
kezményei, infláció haszonélve-
zői. 

Az infláció negatív hatásainak meg-
értése. 

Történelem: 
A II. világháború utáni 
hiperinfláció. 
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Az infláció okai. Különböző közgazdasági elméletek 
eltérő megközelítésének megértése 
(monetaristák, keynesiánusok). 

 

Az infláció kezelésének módjai. 
A pénzmennyiség szabályozásá-
nak eszközei. 
A monetáris gazdaságpolitika 
lényege. 

Az infláció okainak megfelelő keze-
lési módok hatásmechanizmusának 
megértése. 
A pénzmennyiségi eszközök műkö-
dési mechanizmusának megértése. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Infláció, defláció, fogyasztói árindex, termelői árindex, kúszó 
infláció, vágtató infláció, hiperinfláció, inflációs várakozások, 
indexálás, pénz vásárlóereje, keresleti infláció, költséginfláció, 
ár-bér spirál, stagfláció, tartalékráta, jegybanki alapkamat, 
nyíltpiaci műveletek, refinanszírozási politika. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok változásai Órakeret 

19 

Előzetes tudás  

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A különböző gazdaság- és kereskedelempolitikai irányzatok megismerése, ér-
vek és ellenérvek. 
Az Európai Unió létrejötte és a gazdasági integráció folyamata. 
A globalizációs folyamatok előnyeinek és hátrányainak megismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A kereskedelem fejlődése, a mer-
kantilista gazdaságpolitika. 

A kereskedelmi kapcsolatok fejlő-
désének, változásainak ismerete. 

Történelem: 
A középkori távolsági 
kereskedelem, a felvilá-
gosult abszolutizmus. 

Komparatív elméletek tana. A munkamegosztás előnyeinek 
megértése, a helyes specializáció 
elvének megértése. 

 

Protekcionista gazdaságpolitika. A protekcionista gazdaságpolitika 
eszközrendszerének megismerése. 
Érvek és ellenérvek gyűjtése a pro-
tekcionista gazdaságpolitika mellett 
és ellen. 

 

A gazdasági integráció fokozatai. 
Az Európai Unió története, mű-
ködése, az EU szervezete. 
Magyarország és az Európai 
Unió. 
Euro. 

Az Európai Unió gazdasági jelentő-
ségének megértése. 
Magyarország és az Európai Unió 
kapcsolatának megismerése. 
 
Az euro bevezetése folyamatának 
megismerése, a közös valuta. 

Történelem: 
Az Európai Unió törté-
nete. 

Globalizációs folyamatok. A globalizáció előnyeinek és hátrá-
nyainak felismerése. 

Földrajz: 
Gazdasági alapismere-
tek. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Középkori távolsági kereskedelem, modern kereskedelem, 
merkantilizmus, abszolút előny, hátrány, komparatív előny, 
hátrány, protekcionizmus, vám, kvóta, szubvenció, integráció, 
szupranacionális, globalizáció, globális termék, 
antiglobalizáció. 
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Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Valuta- és devizaárfolyamok Órakeret 

12 

Előzetes tudás Kereslet, kínálat, Marshall-kereszt, pénztörténet. 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A nemzetközi gazdasági tranzakciók elszámolásának megértése. 
A valuta és devizaárfolyamok alakulásának megértése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A nyitott makrogazdaság gazda-
sági kapcsolatai. 
Fizetési mérleg. 

A nyitott gazdaság teljes körű gaz-
dasági kapcsolatainak átlátása. 
A gazdasági eseményeket kísérő 
valutamozgások nyilvántartási rend-
szerének megértése. 

 

A valuta és devizaárfolyamok 
alakulása. 
Árfolyamrendszerek. 

Az árfolyamokra ható tényezők 
megértése. 
Különböző árfolyamrendszerek 
megértése. 

 

A forint árfolyama A forint árfolyamát meghatározó 
tényezők megismerése, az árfolyam 
alakulásának elemzése. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Export, import, külkereskedelmi mérleg, fizetési mérleg, tőke-
mérleg, adósságcsapda, valuta, deviza, valutapiac, egyensúlyi 
árfolyam, lebegő árfolyam, rögzített árfolyam, leértékelés, fel-
értékelés, aranystandard, Bretton Woods, aranydeviza rendszer, 
jegybanki intervenció, valutakígyó, maastrichti szerződés, 
EKB, valutakosár, árfolyamsáv. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
tanév végén 

A nemzetgazdaságok szereplőinél keletkező jövedelmek és a köztük lévő ösz-
szefüggések ismerete. 
A nemzetgazdaságok teljesítményének mérésére szolgáló mutatószámok tar-
talmának ismerete, statisztikai adatok elemzése, következtetések levonása. 
A nemzetgazdaságok teljesítményét kifejező mutatószámok és az életszínvonal 
közötti összefüggések átlátása, a kritikai gondolkodás képessége. 
A gazdaság ciklikus fejlődésének ismerete, okok, kezelési módok, lehetőségek 
felismerése. 
A munkapiaccal kapcsolatos információk megértése, adatok értelmezésének 
képessége. 
A munkanélküliség okainak és kezelésének megismerése. 
A pénzügyi közvetítők szerepének, szereplőinek megismerése. 
A tőzsde szerepének, a tőzsdei kereskedésnek a megismerése. 
A modern pénz jellemzőinek megismerése, a pénzteremtés folyamatának meg-
értése. 
Az inflációval kapcsolatos fogalmak megértése, pontos használata. 
Az infláció negatív következményeinek és költségeinek érzékelése. 
Az infláció elleni küzdelem eszközeinek ismerete, hatásmechanizmusának 
megértése. 
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok előnyeinek és hátrányainak megismerése. 
A gazdasági integráció folyamatának ismerete, jelentőségének megértése. 
Az árfolyamok alakulását befolyásoló tényezők megértése. 
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3.8.3.2 11-12. évfolyam tagozatos képzés 
3.8.3.2.1 11. évfolyam 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
A közgazdaság-tudomány Órakeret 

20 

Előzetes tudás A munkamegosztás fogalma, típusai. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A szűkösség, mint közgazdasági fogalom, a gazdasági körforgás valamint a 
keresleti és kínálati függvény elhelyezése a közgazdasági gondolkodásban. 
A munkamegosztás hatékonyságnövelő szerepének megértése a komparatív 
elméletek tanának segítségével. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Munkamegosztás, specializáció 
és technológia. 

Kritikai gondolkodás: az egymásra-
utaltság felismerése, a Robinsonok 
lehetetlensége. 
A munkamegosztás fejlődése és 
változásai, a természetes és társa-
dalmi munkamegosztás felismerése. 

Történelem:  
Az élelemtermelés kez-
detei és kiszélesedése. 

A szűkösség és a közgazdaságtan 
három alapkérdése. 
Alternatív költség. 

A közgazdaságtan fontosságának 
felismerése, a gazdálkodás miben-
létének megértése. 
Az erőforrás-elosztás különböző 
lehetséges módjainak megismerése, 
példákon keresztüli megértése. 
A döntési folyamat megismerése, a 
választási lehetőségek értékelése az 
alternatív költségelmélet segítségé-
vel. 

Földrajz:  
A természeti kincsek 
lelőhelyei, azok kiterme-
lése. 

A gazdasági körforgás és a gaz-
dasági szereplők racionalitása. 
A termelési tényezők fajtái, áruk. 

A piac, a piaci szereplők és a köztük 
lévő kapcsolat megértése. 

Történelem:  
Az árutermelés. 

A piaci mechanizmusok, kereslet, 
kínálat, egyensúly, túlkereslet, 
túlkínálat, Marshall-kereszt. 

A kereslet, kínálat törvényszerűsé-
geinek megértése. 
A keresleti, kínálati függvények 
ábrázolása, a keresleti, kínálati 
függvény egyenletének felírása, 
egyensúlyi ár, mennyiség kiszámítá-
sa. 
Keresletre, kínálatra ható tényezők 
és hatásuk felismerése, egyensúlyi 
árra, mennyiségre való hatásuk is-
merete, számítása. 

 

Komparatív előnyök tana. Abszolút és komparatív előnyök 
közötti különbség megértése. 
Konkrét példákon keresztül a kom-
paratív elméletek tana segítségével 
meghatározni a hatékony munka-
megosztás módját. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak munkamegosztás, specializáció, termelési tényezők, munka, 
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tőke, föld, vállalkozó, profit, munkabér, erőforrások szűkössé-
ge, racionalitás, alternatív költség, piaci elosztás, bürokratikus 
elosztás, árupiac, erőforráspiac, piac, kereslet, keresett mennyi-
ség, kínálat, kínált mennyiség, egyensúly, Marshall-kereszt, 
túlkereslet, túlkínálat, abszolút előny, komparatív előny, haté-
konyság. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
A fogyasztói magatartás és kereslet Órakeret 

20 

Előzetes tudás Alapvető piaci fogalmak 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A fogyasztók vásárlási döntéseit befolyásoló tényezők megismerése, a csökke-
nő határhaszon elvének megismerése, optimális fogyasztói kosár összetételének 
meghatározása az egyénkiegyenlítődés elve segítségével. 
Az optimális fogyasztói kosár meghatározása, a fogyasztók preferenciarendsze-
rének és költségvetési egyenesének ismerete esetén. 
Az egyéni keresleti függvény levezetés, a piaci keresleti függvény meghatáro-
zása. 
Az ár, más termékek árának és a jövedelem változásának a keresett mennyiség-
re gyakorolt hatásának elemzése, számszerűsítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A fogyasztó és a háztartás, a fo-
gyasztói döntés tényezői. 

A hasznosság értelmezése, a nomi-
nális és a reáljövedelem közötti kü-
lönbség megértése. 

Matematika:  
A függvények ábrázolá-
sa, függvényvizsgálat. 

A csökkenő határhaszon elve. Az optimális fogyasztás meghatáro-
zása, határhaszon, teljes haszon, 
telítettségi pont számítása konkrét 
számolási példákon keresztül. 
A teljes haszon, határhaszon függ-
vények ábrázolása. 
A csökkenő határhaszon elvének 
érvényesülése gyakorlati példákon 
keresztül. 

Fogyasztói választás több termék 
esetén. 

Az előnykiegyenlítődés elvének 
értelmezése. 
Optimális fogyasztói kosarak meg-
határozása Gossen II. törvényének 
alkalmazása segítségével. 

A fogyasztó egyéni kereslete. A preferenciarendszer egyéni érté-
kelése, a közömbösségi görbék ér-
telmezése, felrajzolása, a helyettesí-
tési ráta számítása. 
A költségvetés fontosságának felis-
merése, a költségvetési egyenes 
felrajzolása, egyenletének felírása, 
az árak és a jövedelemváltozás hatá-
sainak megértése. 
Az optimális választás meghatáro-
zása a preferenciarendszer és a költ-
ségvetési egyenes ismerete esetén, 
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az egyéni keresleti görbe levezetése. 
Egyéni keresleti görbék horizontális 
összegzéseként a piaci keresleti 
görbe meghatározása (számítási és 
geometriai feladatokon keresztül). 

A piaci kereslet, a kereslet ár- 
keresztár- és jövedelemrugalmas-
sága. 

Az árváltozások piaci hatásának 
önálló értelmezése, a jószágfajták 
közötti különbségek és összefüggé-
sek felismerése, árrugalmasság 
számítása, konkrét adatok ismereté-
ben. 
Az árbevétel és árrugalmasság ösz-
szefüggéseinek felismerése, alkal-
mazása konkrét példák esetén. 
Más termékek árváltozásának hatása 
a termék keresletére, termékek kö-
zötti kapcsolatok meghatározása, 
kereszt-árrugalmasság számítása. 
Jövedelemrugalmasság számítása, 
jószágfajták felismerése, statisztikai 
adatok elemzése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

fogyasztó, háztartás, hasznosság, érték, preferencia, nominális 
és reáljövedelem, teljes haszon, határhaszon, Gossen I. és 
Gossen II., közömbösségi görbe és térkép, helyettesítési ráta és 
határráta, árrugalmasság és kereszt-árrugalmasság, jövedelem-
rugalmasság, normál jószág, inferior és presztízsjavak. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Vállalkozások alapjai Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Gazdasági körfolyamat, diákvállalkozásban szerzett tapasztalatok. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Vállalkozás fogalmának megismerése, csoportosítása méret, tevékenységi kör, 
tevékenység jellege, tulajdonforma szerint.  
A vállalkozások és a nonprofit szervezetek közötti hasonlóságok és különbsé-
gek felfedezése.  
A vállalkozások változásának időbeli vizsgálata.  
Választási lehetőség mérlegelése a vállalkozói és a munkavállalói lét között.  
Önismeret fejlesztése a vállalkozói kompetenciák végiggondolása révén.  
Vállalkozási formák jellemzőinek, előnyeinek, hátrányainak feltérképezése.  
Vállalkozás alapítási, megszüntetési folyamatának megismerése. A franchise 
lényegének, a franchise és a leányvállalat közötti hasonlóságoknak és különb-
ségeknek a megértése.  
A társadalmi felelősségvállalás fontosságának felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A vállalkozás fogalma, csoporto-
sítása. 

A vállalkozás általános fogalmának 
megértése konkrét példákból kiin-
dulva.  
Létező vállalkozások elhelyezése a 
vállalkozások különböző csoportjai-
ba.  

Történelem:  
Az iparszabadság kiala-
kulása Magyarországon. 
A vállalkozások helyze-
tének változása a re-
formkortól napjainkig. 
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Kritikai gondolkodás: Az egyes 
szektorok (állam, forprofit, civil) 
sajátosságainak megismerése mun-
kavállalói szempontból.  
A vállalkozói lét előnyeinek, hátrá-
nyainak értelmezése.  
A vállalkozás létrehozásához szük-
séges kompetenciák feltérképezése. 
A vállalkozások hazai történelmé-
nek, a vállalkozások életciklusának 
megértése. 
A privatizáció fogalma, alapvető 
formái, jelentősége, szerepe a ma-
gyarországi átalakulás során a 90-es 
évektől kezdődően. 
Kiselőadás tartása híres magyar 
vállalkozók életéről (Weiss Manf-
réd, Richter Gedeon stb.), családban 
lévő vállalkozások bemutatása. 

 
 
Matematika:  
Konkrét számpélda a 
vállalkozói és az alkal-
mazotti jövedelem ösz-
szehasonlítására. 

Egyéni és társas vállalkozási 
formák, önálló jogi személyiség, 
korlátolt és korlátlan felelősség, 
minimálisan előírt alapítói va-
gyon, társasági szerződés, alapító 
okirat, alapszabály, cégbíróság, 
közzététel, társas vállalkozások 
szervezetei, részvény, névérték, 
osztalék, franchise, royalty. 

Az egyes vállalkozási formák leg-
fontosabb jellemzői, a köztük lévő 
eltérések megismerése. A franchise 
mint sajátságos együttműködési 
forma megértése.  
A franchise előnyeinek, hátrányai-
nak végiggondolása az átadó és az 
átvevő nézőpontjából egyaránt. A 
vállalkozások érdekeltségének belá-
tása a társadalmi felelősségvállalás 
kérdésében. 

 

Vállalkozások érintettjei Vállalkozások külső és belső érin-
tettjeinek összegyűjtése, érdekeik és 
céljaik közötti ütközések elemzése 

 

Társadalmi felelősségvállalás Konkrét példákon keresztül elemez-
zük a cégek társadalmi felelősség-
vállalásának területeit, okait 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Vállalkozás, vállalat, profit, árbevétel, költség, non-profit szer-
vezet, primer, szekunder, tercier szektor, termelés, szolgáltatás, 
kft., bt., rt., egyéni vállalkozás, kkt., szövetkezet, taggyűlés, 
részvény, osztalék, igazgatóság, közgyűlés, alapszabály, alapító 
okirat, társasági szerződés, önálló jogi személy, korlátolt fele-
lősség, korlátlan felelősség, franchise, érintettek, társadalmi 
felelősségvállalás. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
A vállalat és a termelői magatartás Órakeret 

20 

Előzetes tudás A piac alapvető tényezői, a profit fogalma. 
Tantárgyi fej- A vállalati döntések időtávjainak megértése. 
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lesztési célok A termelési függvény és a tényezőhozadék megértése. 
A termelés költségeinek csoportosítása, költségfüggvények elemzése. 
Explicit és implicit költségek, a számviteli és normál profit fogalmak megérté-
se, alkalmazása 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az idő szerepe a gazdaságban A különböző időtávok esetén hozha-

tó vállalati döntések megértése 
 

A termelés mikroökonómiája: 
munka határterméke, munka át-
lagterméke, termelési függvény 
fogalmak megismerése, csökkenő 
hozadék elve 

A technológia és az erőforrások 
kapcsolatának felismerése, munka 
határtermékének, átlagtermékének 
számítása, függvények ábrázolása, 
számítási, geometriai feladatok 
alapján 

Matematika:  
Függvényvizsgálat, kö-
zépértékek, átlagszámí-
tás. 

A termelés költségei: összkölt-
ség, fix költség, változó költség, 
átlagköltségek, határköltség 

A költségek és az időtáv kapcsola-
tának megértése,  
Fix költség, változó költség, össz-
költség, határköltség, átlagos fix 
költség, átlagos változó költség, 
átlagköltség kategóriák számítása, 
függvények ábrázolása, összefüggé-
sek megértése és feladatokban való 
alkalmazása 

Matematika:  
Függvényvizsgálat, kö-
zépértékek, átlagszámí-
tás. 

A kiadás és költség – bevétel és 
haszon fogalmak megértése. 
 
 
 
Vállalat bevételei és különböző 
típusú költségei illetve profitja 
közötti összefüggések megértése 

A kiadás és költség fogalmak közöt-
ti eltérés megértése gyakorlati pél-
dákon keresztül. 
A bevétel és profit fogalmak közötti 
eltérés megértése gyakorlati példá-
kon keresztül. 
A különböző költség- és profitkate-
góriák közötti különbségek megér-
tése, számítása, alkalmazása, követ-
keztetések levonása. 
Az alternatív költségek jelentőségé-
nek felismerése és alkalmazása. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Piaci rövid és hosszú táv, technikai-gazdasági hatékonyság, 
jövedelmezőség, összes kibocsátás, átlagtermék, határtermék, 
teljes költség, átlagköltség, határköltség, csökkenő hozadék és a 
csökkenő hozadék elve, fix és változó költség, explicit és imp-
licit költség, számviteli és alternatív költség, számviteli, gazda-
sági és normálprofit. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
A vállalat kínálata és a piac jellege Órakeret 

24 

Előzetes tudás A piaci alapfogalmak, a határelemzés eszközrendszere, a profit, költség és be-
vétel összefüggéseinek ismerete. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A piacformák közötti különbségek egyéni értelmezési kereteinek megteremté-
se, az eligazodás segítése, ehhez eszközrendszer biztosítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A piaci verseny jellege, a piac A különféle piacformák felismerése, Történelem:  
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formái: tökéletes verseny, mono-
pólium, oligopol piac. 

a természetes monopólium megérté-
se, a piaci feltételrendszerhez való 
alkalmazkodás. 

Az ipari forradalom és 
az imperializmus kora. 
 
 
Földrajz:  
A multi- és transznacio-
nális vállalatok. 
 
 
Matematika:  
Függvényvizsgálat. 

Kínálat a tökéletesen versenyző 
piacon. 

Az optimális üzemméret fontossá-
gának felismerése, az üzemszüneti 
pont megértése és alkalmazása, a 
fedezeti pont és a gazdasági profit 
értelmezése, számítása, függvények, 
összefüggések ábrázolása. 

Kínálat a tiszta monopólium pia-
cán. 

A monopólium fogalmának megér-
tése, kialakulásának okai, a mono-
polhelyzet felismerése, a korlátok 
fontosságának belátása. 
A profitmaximum meghatározása 
monopólium esetén. 

A monopólium és a tökéletes 
verseny összehasonlítása. 

A fogyasztói és a termelői többlet 
gazdasági jelentőségének megértése. 

Matematika:  
Függvényvizsgálat, terü-
letszámítás. 

Versenyszabályozás. A versenyszabályozás területei, esz-
közei. 
A regulációs és deregulációs politi-
kák értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tökéletes verseny, oligopólium, monopólium, teljes, átlag és 
határbevétel, fedezeti és üzemszüneti pont, egyéni és iparági 
kínálat, fogyasztói és termelői többlet, holtteher-veszteség, 
antitröszt politika, reguláció és dereguláció, tisztességtelen pia-
ci magatartás, erőfölény, fúziókontroll, privatizáció. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Üzleti tervezés Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A vállalkozás fogalma, csoportosítása, vállalkozás létrehozásának lépései, sta-
tisztikai alapismeretek. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az előrelátás, tervezés fontosságának felismerése.  
Az üzleti terv készítésének lehetséges céljai, a különböző céllal készült üzleti 
tervek eltéréseinek megértése.  
A piaci rések, az üzleti ötletek megtalálási módszereinek feltérképezése.  
Az üzleti terv felépítésének megismerése.  
Piackutatási kérdőív összeállítása. 
A reklám jelentőségének felismerése.  
A vállalkozás beindításához szükséges vagyon felmérése, az induláshoz szük-
séges eszközök, készletek átgondolása.  
A vállalkozás eredményének kiszámítása.  
A stílus, tömör, szakszerű fogalmazás, helyesírás fontosságának megértése.  
A visszacsatolás jelentőségének megértése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az üzleti terv készítésének célja, 
felépítése, az egyes fejezetek 
tartalmának megismerése. 

Az üzleti terv céljainak, felépítésé-
nek ismerete. Piaci rés fogalmának 
megértése.  
A megfelelő stílus, meggyőző, 

Matematika:  
Statisztikai adatok fel-
dolgozása, bevételek 
költségek összegének, 
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ugyanakkor tárgyszerű érvelés je-
lentőségének felismerése. 
Az üzleti terv és a vállalkozás sike-
ressége közötti kapcsolat felismeré-
se. 
A vállalkozás környezetében bekö-
vetkező változások üzleti tervre 
gyakorolt hatásának felismerése. 

különbségének meghatá-
rozása. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Üzleti terv, befektető, hitelező, tulajdonos, piaci rés, reklám, 
PR, székhely, telephely, mérleg, eredmény kimutatás, induló 
vagyon, induló készlet, megtérülés 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Marketing Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás A piac fogalma, fajtái, kereslet, kínálat, Marshall kereszt, árrugalmassági 
együtthatók. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A piac szerepének felismerése a vállalkozások életében.  
A piac különböző formáinak, a piac nagyságának mérésére szolgáló mutatók 
ismerete.  
A marketing fogalmának meghatározása szűkebb és tágabb értelemben egy-
aránt.  
A SWOT analízis funkciójának megértése, készítése.  
A fogyasztói és szervezeti piac megkülönböztetése.  
A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők ismerete.  
A vásárlási folyamat lépéseinek ismerete.  
A piackutatás, piaci szegmentálás módszereinek ismerete.  
A termék pozicionálás fontosságának megértése.  
A különböző marketing stratégiák és marketing eszközök megismerése:  
A marketing eszközök kapcsolódásának megértése a marketing stratégiához. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A piac mérete: piacpotenciál, 
piacvolumen, piaci részesedés. A 
marketing tevékenységei. A fo-
gyasztói piac fogalma, a fogyasz-
tói magatartást befolyásoló külső 
és belső tényezők, a vásárlási 
folyamat lépései. A szervezeti 
piac sajátosságai. 

A piac fogalma, a különböző piacok 
jellemzése. A marketing tevékeny-
ségeinek ismerete. A marketing 
szemlélet lényegének megértése. A 
fogyasztói magatartást befolyásoló 
tényezők feltérképezése. 
A vállalati koncepciók, a piachoz, 
vevőkhöz való viszony időbeli és 
térbeli változásának megértése. 

Matematika:  
Százalékszámítás. 

A helyzetfelmérés, helyzetelem-
zés módszerei. SWOT analízis.  
Szekunder és primer piackutatás.  
A piackutatási módszerek (meg-
figyelés, kísérlet, megkérdezés). 
Piacszegmentálás, termékpozici-
onálás.  
BCG mátrix. 
Az eltérő marketing stratégiák 
(költségdiktáló, összpontosító, 

A marketing stratégia és a hozzá 
illeszkedő marketing eszközök 
(termék, ár, értékesítési csatorna, 
kommunikáció) ismerete. 
A marketing stratégia, a piacszeg-
mentálás, pozicionálás, a különböző 
marketing eszközök (termék, ár, 
értékesítési csatorna, kommuniká-
ció) megismerése, a köztük meglévő 
összefüggések megértése. 

Matematika:  
Függvények koordináta 
rendszerben történő áb-
rázolása, egyenletek 
megoldása. 
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differenciáló). 
A termék, márka, design, védjegy 
fogalma.  
A csomagolás funkciói.  
A termékfejlesztés folyamata. 
Az árképzés módszereinek (költ-
ségalapú, versenytársakhoz iga-
zodó, kereslettől függő). Árdiffe-
renciálás. 
Az értékesítési út hossza, széles-
sége, az értékesítési csatorna sze-
replői. 
A marketing kommunikáció 
módszerei (reklám, PR, szemé-
lyes eladás, eladásösztönzés). 

Árnyalt kép kialakítása a reklám 
szerepéről, az emberek értékrendjé-
re, fogyasztási szokásaira gyakorolt 
hatásáról. Tudatos fogyasztói maga-
tartás kialakítása. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Piac, tökéletes versenypiac, monopolisztikus versenypiac, 
oligopólium, monopólium, piacpotenciál, piacvolumen, piaci 
részesedés, marketing, SWOT analízis, primer, szekunder piac-
kutatás, piacszegmentáció, piacpozicionálás, BCG mátrix, már-
ka, design, védjegy, fedezeti pont, árrugalmassági együttható, 
árdifferenciálás, értékesítési csatorna, reklám, PR, eladásösz-
tönzés, személyes eladás. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
A termelési tényezők piaca Órakeret 

20 

Előzetes tudás A vállalat fogalma és lényeges jellemzői, a gazdasági körforgás. 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Felkészülés a gazdasági körforgásban való tudatosabb részvételre, az önálló 
pénzügyi szerepvállalásra, az egyéni gazdasági döntések meghozatalára. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A termelési tényezők fogalma Különbségtétel az elsődleges és 

termelt tőkejavak között. 
Földrajz:  
Nyersanyagok, termé-
szeti kincsek. 

Az erőforrások kereslete Az optimális tényező-felhasználás 
és a profitmaximalizálás összefüg-
gésének megértése. 

 

A tőkepiac: terméktőzsde, pénz- 
és értékpapírpiac. 
 
Az értékpapírok fogalma, fajtái, 
jellemzői. 
 
 
A jelenérték-számítás. 
 
A vagyonértékelés módszerei. 
A tőkekereslet. 
 
Tőkekínálat. 

Az áru és értéktőzsde gazdasági 
szerepének megértése, az értékpa-
pír-piac megtakarításokban betöltött 
szerepének fontossága. 
Az értékpapírok fajtái, jellemzői, 
összehasonlításuk hozam, kockázat, 
likviditás szempontjából. 
Részvények adásvételének gyakor-
lata, jelentősége. 
Alapszintű jelen- és jövőérték-
számítások önálló elvégzése. 
A vagyonértékelés módjai, összeha-
sonlításuk. 
A tőkekereslet jellemzése, alakulá-

Matematika:  
Százalékszámítás, hat-
ványozás, sorozatok. 
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sára ható tényezők ismerete. 
A tőkekínálat jellemzése, alakulásá-
ra ható tényezők ismerete. 

A munkapiac. 
A munkakínálat jellemzői. 
 
 
A munkakereslet jellemzése. 
 
A munkabérek alakulása. 

A munkakínálatra ható tényezők és 
hatásuk ismerete. 
A humántőke fontosságának felis-
merése, a reálbér és nominálbér 
közötti különbségek ismerete, ezek-
kel alapszintű számítások elvégzése. 
A munkakeresletre ható tényezők 
ismerete. 
A munkabérek alsó és felső korlátja. 
A bérmeghatározó tényezők, a piaci 
és a nem piaci erők hatása. 

A vállalkozó mint termelési té-
nyező. 

A vállalkozói szerep értelmezése, a 
vállalkozói jövedelem ismerete, a 
kockázatok és a kockázatelemzés 
fontosságának felismerése. 

 

A föld és egyéb természeti erő-
források piaca. 

A földjáradék szerepének és a föld-
járadék tőkésített értékének megér-
tése, a földpiac fogalmi szinten tör-
ténő értelmezése. 

Földrajz:  
Talajok, talajtípusok, 
éghajlati övek. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Elsődleges termelési tényezők és tőketényezők, származékos 
kereslet, határtermék, tényező-határköltség, tőkepiac, kamat, 
bérleti díj, jelenérték, jövőérték, nettó jelenérték, befektetés, 
bankbetét, kötvény és részvény, névérték és árfolyamérték, áru 
és értéktőzsde, munkapiac munkabér, abszolút és különbözeti 
földjáradék, vállalkozó és menedzser. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
Az állam szerepe a gazdaságban Órakeret 

15 

Előzetes tudás A piaci mechanizmusok által teremtett egyenlőtlenségek és a reguláció. 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Egyéni értelmezési keretek megteremtése a piac kontra állam kérdéskörében, 
illetve a társadalmi költség elkülönült haszon problémakörének kiemelése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az állam feladatai. Az állam koronként változó szabá-

lyozó szerepének felismerése. 
Történelem:  
Az állam- és kormány-
zati formák változásai a 
közép- és újkorban. 

A jövedelmek újraelosztása. A jövedelmek keletkezési helyének 
és egyenetlenségeinek felismerése, a 
jövedelemközpontosítás és újrael-
osztás szükségességének felismeré-
se, a mérték meghatározásához 
szükséges kompetenciák kialakítása. 

Matematika:  
Játékelmélet, változó és 
zéró összegű játékok. 

A közjavak. A közjavak, magánjavak, vegyes 
javak közötti különbségek megérté-
se, jellemző tulajdonságainak meg-
ismerése (közlegelők tragédiája, 
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potyautas magatartás), a társadalmi 
határköltség értelmezése, racionális 
és erkölcsi keretek kialakítása a köz-
javak használatához. 

A külső gazdasági hatások. Az extern hatások fontosságának 
felismerése, különös tekintettel a 
környezet- és egészségkárosító te-
vékenységekre. 
Az extern hatások internalizálásának 
eszközei. 

Földrajz:  
Környezeti hatások, 
iparterületek, légszeny-
nyezési kvóták. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Jövedelmek újraelosztása, egyéni és társadalmi értékelés, társa-
dalmi határhaszon és határköltség, külső gazdasági hatás 
(externáliák), pozitív és negatív externália, magán-, vegyes- és 
közjavak, potyautas, potyautas-magatartás, közjavak elégtelen 
kínálata. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
tanév végén 

A mikroökonómia tanulása lehetővé teszi, hogy a tanulók eligazodjanak a vál-
lalkozások világában, ismerik és alkalmazzák a profitorientált gazdálkodás leg-
alapvetőbb technikáit, képesek a költségek nyomon követésére, és ennek révén 
a hatékony költséggazdálkodás megtervezésére a háztartás és az egyszemélyes 
vállalkozás szintjén. 

 
3.8.3.2.1.1 Témahét 

 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Témahét Órakeret 

18 

Előzetes tudás Vállalkozások működése, szervezeti felépítése, marketing alapismeretek, HR 
alapismeretek, üzleti tervezés 

A projekt leírása 

A projektben a 12. évfolyam tanulói vesznek részt. A projekt három napon ke-
resztül tart. Az első két nap rotációs rendszerben zajlik. Az évfolyam fele az 
egyik nap egy szimulált vállalat osztályain dolgozik (taniroda), a másik fele 
pedig kisebb csoportokban (3-4 fő) egy általuk választott cukrászdát vagy cuk-
rászdákat figyel meg, működését elemzi. Erről a nap végén az évfolyam előtt 
prezentáció formájában beszámol. A következő nap mindenki a másik helyszí-
nen folytatja a munkáját. A harmadik nap az egész évfolyam kisebb csoportok-
ban egy cukrászda tevékenységeit végzi: termékfejlesztés, előállítás, árkalkulá-
ció, arculattervezés, értékesítés. Az elvégzett munkát valamennyi nap pontoz-
zuk és szóban értékeljük. A teljesítményükért a diákok osztályzatot is kapnak. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Gyakorlati tapasztalat szerzése a vállalkozások működéséről. A piackutatás 
megfigyelés útján történő gyakorlása. Marketing eszközök gyakorlati alkalma-
zása. Önismeret fejlesztése pályaorientációs célból. Prezentációkészítés, szóbeli 
kommunikáció fejlesztése. Együttműködési készség fejlesztése. 

A projekt lépései Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Taniroda 
A szimulált vállalkozás egy cuk-
rászüzem. A diákok a titkársá-
gon, marketing, HR, pénzügyi, 
áruforgalmi osztályokon dolgoz-
nak.  

Különböző munkakörök megisme-
rése 
Pontos, precíz munkavégzés 
Információáramoltatás fontosságá-
nak megértése 
Együttműködési készség fejlesztése 

Informatika:  
Word, Excel, internet 
 
 
Művészetismeret–
kommunikáció: 
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Titkárság: iktatás, üzleti levele-
zés, rendezvény szervezése, in-
formációáramoltatás, határidő-
napló vezetése. 
Marketing osztály: marketing 
költségvetés összeállítása, arcu-
lattervezés, reklámfilm forgató-
könyvének elkészítése, plakátké-
szítés, termékötlet készítése. 
HR osztály: munkaköri leírás 
készítése, álláshirdetés feladása, 
állásinterjú lebonyolítása, kivá-
lasztás, munkaszerződés megkö-
tése. 
Pénzügyi osztály: számlavezetési 
kondíciók összehasonlítása, be-
fektetések lehetőségek gyűjtése, 
szerződés írása. 
Áruforgalmi osztály: ajánlatké-
rés, megrendelés, készletnyilván-
tartás vezetése, reklamációk fo-
gadása, költségkalkuláció készí-
tése. 

Kommunikációs készség fejlesztése 
(hivatalos levelezés, telefon, e-mail) 
Hivatalos dokumentumok készítése 
Munka időbeli ütemezése 
Információgyűjtés készségének fej-
lesztése 

Írásbeli kommunikáció 

A cukrászda kutatása: a kiválasz-
tott cukrászdában közvetlen meg-
figyelés, interjúkészítés eszköze-
ivel információk gyűjtése, fény-
képes dokumentálás. 
Szempontok: 
• A cukrászda, cukrászdák tör-

ténetének bemutatása; 
• Földrajzi elhelyezkedés, 

megközelíthetőség; 
• Vevőkör; 
• A forgalmazott termékek vá-

lasztéka, árai; 
• Az üzlethelyiség berendezése, 

arculata, a választékközlés 
módszerei; 

• Alkalmazottak száma, a köz-
tük lévő munkamegosztás; 

• A termékek, kiszolgálás mi-
nősége; 

• Reklám; 
Az összegyűjtött információk 
alapján prezentáció készítése, 
tartása. 

Szempontok alapján információ-
gyűjtés, adatok rendszerezése, 
elemzése; 
Interjú készítése; 
Prezentáció készítése; 
Együttműködési készség; 
Szóbeli kommunikáció. 

Informatika: 
Powerpoint, internet 
 
 
Rajz–alkotás: 
A vizuális nyelv össze-
tevői; 
Szöveg és kép kapcsola-
ta a vizuális médiumok-
ban 

A cukrászda működtetése 
A megalakult csoportok az előző 
két nap tapasztalatai alapján a 
következő tevékenységeket vég-

A tanultak gyakorlati alkalmazása; 
Folyamatszervezés; 
Munkamegosztás gyakorlása; 
Marketingstratégiák gyakorlati al-

Diákvállalkozási Prog-
ram: 
Vásárok előkészítése és 
lebonyolítása, saját ta-
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zik: 
• A cukrászda termékeinek 

megtervezése; 
• Árkalkuláció készítése; 
• Termékek elkészítése; 
• A cukrászda belső meg-

tervezése, berendezése; 
• Értékesítés lebonyolítása 

az iskola többi tanulójá-
nak és tanárainak. 

kalmazása. pasztalatok. 
 
 
Rajz–alkotás: 
A vizuális nyelv össze-
tevői. 
 
 
Művészetismeret–
kommunikáció:  
általános kommunikáció, 
nyelvi és nem nyelvi 
kódok, mindennapi köz-
lési helyzetek, meggyő-
ző kommunikáció. 

 
3.8.3.2.2 12. évfolyam 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
A makroökonómia alapösszefüggései Órakeret 

20 

Előzetes tudás A gazdaság fogalma, reál- és pénzfolyamatok jelentésének ismerete 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Fogalmi apparátus kialakítása a makrogazdaságról szóló beszédhez, gondolko-
dáshoz és megértéshez, tájékozódás a nemzetközi gazdasági viszonyokban. 
Nemzetgazdaság szereplői és a keletkező jövedelmeik közötti összefüggések 
átlátása. 
A nemzetgazdasági teljesítmények mérésénél használt mutatószámok ismerete 
értelmezése, a köztük lévő összefüggések megértése, adatok összehasonlító 
elemzése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Makroökonómiai alapfogalmak: 
a gazdálkodás alapfogalmai, a 
makrogazdaság szereplői,a mak-
rogazdasági körforgás, jövede-
lemszámlák. 

A nemzetgazdaság szereplőinek 
tevékenységét kísérő jövedelmi fo-
lyamatok és a köztük lévő összefüg-
gések felismerése. 
Kritikai gondolkodás: a jövedelem 
eloszlásának társadalmi vetületei. 

 

A makrojövedelem számbavéte-
le: SNA és MPS mutatók 

Az egyes szereplők bevételeinek és 
kiadásainak egyezőségi elve alapján 
hiányzó makrogazdasági adatok 
kiszámítása. 
Megadott adatok alapján a különbö-
ző gazdasági mutatószámok közötti 
összefüggések felhasználásával to-
vábbi mutatószámok kiszámítása, a 
mutatószámok értelmezése. 
Kritikai gondolkodás: a gazdasági 
tevékenységek mérése és hasznos-
sága, hozzájárulása a társadalmi 
jóléthez. 
A gazdasági teljesítmények mérésé-
nek nehézségeinek ismerete. 

Földrajz: 
A gazdasági teljesítmény 
mérése. 
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Tájékozódás térben és időben: kü-
lönböző országok jövedelemmutatói 
és azok időbeli változása. 

A pénz a makroökonómiában, a 
pénz funkciói, tulajdonságai 

A pénz funkciók meghatározása, és 
annak szemléltetése, példákon ke-
resztül, hogy a különböző pénzfor-
mák, hogyan töltötték be a pénz 
szerepkörét. 
Kritikai gondolkodás: a pénzterem-
tés mechanizmusának társadalmi 
buktatói. 

Történelem:  
Az árutermelés és a 
pénzgazdálkodás kezde-
tei. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Reál és jövedelemfolyamatok, eszközök, források, kibocsátás, 
jövedelem, fogyasztás, felhalmozás, beruházás (bruttó és nettó), 
megtakarítás, transzfer, SNA és MPS, GDP, NDP, GNI, NNI, 
GNDI, NNDI, pénz, pénzfunkciók, likviditás. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
Az árupiac és az egyensúlyi jövedelem Órakeret 

15 

Előzetes tudás A gazdasági körfolyamat, a makroökonómia alapösszefüggései. 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A gazdasági (árupiaci) egyensúly értelmezéséhez szükséges fogalmi apparátus 
kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az árupiac – fogyasztási cikkek. 
A makrogazdasági árukeresletet 
befolyásoló tényezők, a fogyasz-
tás és megtakarítás fogalmi appa-
rátusa. 

A nemzetgazdasági fogyasztási 
függvény ismerete, elemzése, meg-
határozói, ábrázolása. 
 
Kritikai gondolkodás:  
A fogyasztás társadalmi meghatáro-
zottsága, szokások, attitűdök. 
Tájékozódás térben és időben: A 
fogyasztási szokások földrajzi és 
időbeli elkülönülése. 

Történelem:  
Életmódváltások. 
 
 
Földrajz:  
Földrészek, régiók, táj-
egységek népszokásai, 
jellemzői. 

Az árupiac – beruházási javak. 
Beruházási kedvet befolyásoló 
tényezők, a beruházási függvény. 

Beruházási függvény ismerete, 
elemzése, ábrázolása. 
Beruházási kedvet befolyásoló té-
nyezők megértése. 
Kritikai gondolkodás: a kamatlábak 
alakítása és hatása a beruházásokra. 

Történelem:  
Az eredeti felhalmozás 
és az ipari forradalmak 
kora. 

Az árupiaci kereslet és az egyen-
súlyi jövedelem. 

Egyensúlyi jövedelem meghatározá-
sa, kamatláb változásának hatása az 
egyensúlyi jövedelemre számolási 
és ábrázolási feladatokon keresztül. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Árupiaci kereslet, fogyasztási függvény, autonóm fogyasztás, 
fogyasztási határhajlandóság, megtakarítás, megtakarítási ha-
tárhajlandóság, beruházás, beruházási függvény, kamatláb, reál 
és nominális kamatláb. 

 
 
Tematikai egy- A pénzpiac és a kamatláb alakulása Órakeret 
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ség/ Fejlesztési 
cél 

20 

Előzetes tudás Az egyensúly és a kamat fogalma, a pénz funkciói. 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A pénzvilágban történő eligazodás, a pénzfolyamatok értelmezéséhez szüksé-
ges fogalmi apparátus kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Pénztörténeti korszakok: a 
pénzhelyettesek kora, a modern 
pénz. 
 
A bankok szerepe, feladatai. 
A bankrendszer kialakulása, fel-
építése, pénzintézetek fajtái. 

A pénz történetének megismerése a 
kezdetektől napjainkig, modern 
pénz kialakulásának, folyamatának, 
okainak megértése. 
Tájékozódás térben és időben: a 
pénzhasználat időbeli alakulása, az 
arany szerepe. 
A különböző bankok feladatainak, 
szerepének megismerése, megértése 
a háztartások és a nemzetgazdaság 
szempontjából is. 
 
Kritikai gondolkodás: 
A bankrendszer társadalmi szerep-
vállalása. 

Történelem:  
A pénzgazdálkodás ala-
kulása a kora középkor-
ban és az eredeti felhal-
mozás korában. 

A pénzkínálat: A pénzteremtés 
folyamata. 
 
Pénzformák: M1, M2, M3. 
 
Fizetési műveletek. 
 
Pénzkínálati függvény. 

A pénzteremtés folyamatának meg-
értése. 
 
Kritikai gondolkodás: 
A pénzmennyiség szabályozásának 
megértése, hatásmechanizmusa. 
A modern pénz tulajdonságainak, 
formáinak felismerése, pénzkímélő 
eszközök gyakorlati alkalmazása. 
A fizetési műveletek folyamatának 
megértése a kétszintű bankrendszer-
ben. 
A pénzkínálati függvény ábrázolása. 

Matematika: 
Függvények ábrázolása. 

A pénzkereslet: A pénzkeresletet 
befolyásoló tényezők. 
Pénzkeresleti függvény. 

A pénztartás motivációinak felisme-
rése. 
A pénzkeresleti függvény ábrázolá-
sa, elemzése. 
 
Kritikai gondolkodás:  
A kamatláb és a pénzkereslet moz-
gásának értelmezése. 

Történelem:  
Gazdasági válságok 
(1871, 1929) 
 
 
Matematika: 
Függvények ábrázolása, 
függvényvizsgálat. 

A pénzpiac egyensúlya. 
A reál és nominális pénzkínálat 
fogalma. 
Az egyensúlyi kamatláb megha-
tározása. 

Geometriai és számolási feladatok 
megoldásán keresztül megérteni és 
alkalmazni a tanult fogalmakat. 

Matematika:  
Függvényvizsgálat. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
pénzkereslet és pénzkínálat (nominális és reál), váltó, bankjegy, 
bank, pénzteremtés, bankrendszer (egyszintű, kétszintű), pénz-
tartási motiváció, egyensúlyi kamatláb, likviditás 

Tematikai egy- A makrogazdaság egyensúlya Órakeret 
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ség/ Fejlesztési 
cél 

20 

Előzetes tudás A makrogazdasági áru és pénzpiac. 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Eligazodás a makrogazdasági egyensúlyi kérdések körében, a mindennapos 
jelenségek értelmezésének képessége. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A makroökonómiai kínálat A termelési függvény és annak 

alakváltozatai, illetve elmozdulásai. 
 
Kritikai gondolkodás:  
Az élőmunka és a tőkeráfordítás 
aránya és viszonya. 
Az élőmunka és a tőkeráfordítás 
arányának változása a különböző 
történelmi korokban. 

Történelem:  
1929-33 világválság 

A munkapiac. A népesség megoszlása, a reál és 
nominálbér meghatározása, a mun-
kakeresleti és kínálati függvény 
levezetése. 
 
Kritikai gondolkodás:  
a munkapiac meghatározó tényezői-
nek alakulása és a társadalmi viszo-
nyok kapcsolata. 

Földrajz:  
A világ és az egyes régi-
ók népessége. 

A makrokínálati függvény és a 
makrogazdaság egyensúlya. 
A négyszektoros modell leveze-
tése. 

Kritikai gondolkodás: a négyszekto-
ros modell bővíthetősége, a ceteris 
paribus elv érvényesülése. 

Matematika:  
Függvényvizsgálat. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Makrokereslet, makrokínálat, árszínvonal, termelési függvény, 
potenciális kibocsátás, aktív és inaktív népesség, teljes népes-
ség, munkaképes korú népesség, munkanélküliségi ráta, mun-
kanélküli ellátás, népességstatisztika, korfa, makrogazdasági 
egyensúly. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
Munkapiaci anomáliák Órakeret 

10 

Előzetes tudás Makrokereslet és kínálat, makrogazdasági egyensúly, piac. 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A munkapiac jelenségeinek megértése, a munkavállalói lét alapvető kompeten-
ciáinak elsajátítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A munkanélküliség és fajtái. A munkanélküliség fogalma, fajtái, 

okai. A munka kínálatát befolyásoló 
tényezők. 
 
Kritikai gondolkodás:  
A munkanélküliség társadalmi, lé-
lektani és társadalomlélektani hatá-
sai. 

Történelem:  
1929-33 világválság. 
 
 
Természetismeret, föld-
rajz: 
Fenntarthatóság. 

Munkanélküliség és A munkanélküliség és a 
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makrojövedelem. makrojövedelem kapcsolata a négy-
szektoros modellben, Okun törvé-
nye. 
 
Kritikai gondolkodás:  
A növekedés etikai kérdései, a fenn-
tartható növekedés problémája. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Strukturális, technológiai, konjunkturális és súrlódásos munka-
nélküliség, önkéntes és kényszerű munkanélküliség, aktív és 
inaktív népesség, teljes népesség, munkaképes korú népesség, 
munkanélküliségi ráta, munkanélküli ellátás, népességstatiszti-
ka, korfa, Okun törvénye, foglalkoztatáspolitika. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
Az infláció és az inflációs folyamatok Órakeret 

15 

Előzetes tudás A pénz és az árszínvonal fogalma, makrojövedelem és egyensúly. 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az árszínvonal és változásainak kritikai feldolgozása, a megértés fogalmi appa-
rátusának kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az infláció fogalma és típusai. 
Az árszínvonal mérése, infláció-
típusok (kúszó, vágtató, hiper). 

Kritikai gondolkodás:  
a fogyasztói kosár és az árszínvonal 
mérésének nehézségei, problémái, 
maginfláció. 
A történelem nagy inflációi, német 
1920 és magyar 1946. 

Történelem:  
A világháborúkat követő 
gazdasági helyzet. 

A keresleti infláció és a pénz-
mennyiség. 

Az autonóm fogyasztás és az auto-
nóm beruházás hatásának vizsgálata 
konzisztens, négyszektoros ábra-
rendszerben. 
 
Kritikai gondolkodás: A pénz meny-
nyiségének szabályozása és társa-
dalmi hatásai. 

 

A költséginfláció, 
az ár-bér spirál hatásmechaniz-
musa. 
 

Kritikai gondolkodás:  
Az ár-bér spirál valósága és vitatott 
elemei, a társadalmi igazságosság 
problémája. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Infláció, defláció, stagfláció, inflációs ráta, kúszó, vágtató és 
hiperinfláció, keresleti és költséginfláció, bérinfláció és ár-bér 
spirál, inflációs várakozások, maginfláció. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
A gazdaságpolitika Órakeret 

20 

Előzetes tudás Az állam helye a gazdasági folyamatokban, a pénz fogalma. 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A gazdaságpolitika értelmezési kereteinek kialakítása, a felelős állampolgári 
döntés megalapozása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Költségvetési politika, az adózta-
tás. 
Az adó fogalma, típusai, hatása a 
makrokeresletre 

Kritikai gondolkodás:  
Az adóztatás és a társadalmi egyen-
lőtlenségek, az olló nyitása és szűkí-
tése. 
Az adórendszer magyarországi 
múltja. 

Történelem:  
Adórendszerünk fejlődé-
se. 
 
 
Matematika:  
Százalékszámítás, ará-
nyosság. 

Költségvetési politika, a kor-
mányzati kiadások. 

A kormányzati vásárlások és transz-
ferek hatása, adómultiplikátor.  
Az infláció és a kormányzati kiadá-
sok – deficit – összefüggése. 
 
Kritikai gondolkodás:  
Szociális kiadások és a gazdasági 
racionalitás problémái. 

Monetáris politika. A pénzmennyiség szabályozásának 
eszközei és hatásai.  
A kétszintű bankrendszerben a 
jegybank szerepe és jogszabály adta 
kötelezettségei. 
 
Kritikai gondolkodás:  
A bankóprés gazdasági és politikai 
ellentmondásai. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Stabilizáció, elosztás, allokáció, állami költségvetés, államház-
tartás, deficit és szufficit, költségvetési politika, pénzügypoliti-
ka, adó, forgalmi adó, személyi jövedelemadó, társasági adó, 
jövedéki adó, foglalkoztatáspolitika. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
A nyitott gazdaság Órakeret 

20 

Előzetes tudás A pénz funkciói, külkereskedelem alapfogalmai. 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A külkapcsolatok helyének és szerepének értelmezése, betagozódás a gazdaság 
nemzetközi vérkeringésébe. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A nemzetközi fizetési mérleg A fizetési mérleg részei, az eladóso-

dás folyamata. 
A nemzetközi áru, pénz és munka-
erőmozgás szabályozásának dilem-
mái, egyéni és társadalmi érdek üt-
közése. 

Földrajz:  
A külgazdasági kapcso-
latrendszer. 
 
 
Történelem:  
Nemzetközi gazdasági 
és kereskedelmi szövet-
ségek a múltban (Hanza, 
levantei stb.). 
 
 
Matematika: 
Függvényvizsgálat. 

Valuta és devizapiac A konvertibilitás kialakulása és sze-
repe fizetésekben, árfolyamtípusok 
és szabályozásuk, számítások. 
Az árfolyamok meghatározásának 
problémái, a vásárlóerőparitás és a 
pszichológiai tényezők a kereslet és 
kínálat mellett vagy ellenében. 

A nyitott gazdaság egyensúlya. A makrokeresleti függvény mere-
dekségének meghatározása a nyitott 
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gazdaságban, az autonóm és a jöve-
delemfüggő import. 
A nyitott gazdaság sérülékenysége, 
a belső piacok elégtelenségéből fa-
kadó exportorientáltság és ennek 
veszélyei. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Nemzetközi fizetési mérleg, külkereskedelmi mérleg, tőkemér-
leg, folyó fizetési mérleg, jegybanki tartalék, lebegő árfolyam, 
rögzített árfolyam, konvertibilitás, exportfüggvény, import-
függvény, nyitott gazdaság, nominál és reál árfolyam. 

 
 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 
Nemzetközi gazdasági szervezetek Órakeret 

15 

Előzetes tudás A nyitott gazdaság fogalomkészlete 
Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A nemzetközi gazdasági környezet intézményi szereplőinek megismerése, cél-
jaik, szerepük megértése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A Nemzetközi Valutaalap A szervezetek múltja, tevékenységi 

területük, szervezeti felépítésük, a 
döntéshozatal mechanizmusa, az 
országok részvételének sajátosságai.  
A különféle nemzetközi pénzek 
(euro, SDR, transzferábilis rubel). 
Az országok szuverenitásának és a 
nemzetközi szervezetek működésé-
nek ellentmondásai, és ennek felol-
dása. 
A szervezetek múltja, létrejöttük 
történelmi indokoltsága. 

Földrajz:  
Regionális nemzetközi 
szervezetek. 
 
 
Történelem:  
A II. világháborút köve-
tően létrejött gazdasági 
csoportosulások. 

A Világbank 
A WTO 
Az EU 
Az OECD 

Kulcsfogalmak/ fogalmak IMF, EU, WTO, OECD, Maastricht 
 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
tanév végén 

A makroökonómia tanulása lehetővé teszi, hogy a tanulók megismerjék és 
megértsék az alapvető társadalmi-gazdasági folyamatokat, a napi hírek szintjén 
értsék és értelmezzék a legfontosabb hazai és nemzetközi gazdasági mozgáso-
kat. 
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3.9 Testkultúra 
3.9.1 Bevezető – 9-12. és nyelvi előkészítő 

évfolyam 
 
A testkultúra elnevezés alapvető szemléleti kiindulópontot tükröz. A testünkkel kapcsolatos beállí-
tódások, készségek, cselekvések és ismeretek összessége kulturális teljesítmény, amelyben az em-
beri közösségek hagyományai és tapasztalatai, valamint a személyes irányultság és aktivitás egyéni 
módon összegződik. A testkultúra tantárgy feladata ennek a személyenként más és más, a közös 
elemekből egyedileg kialakuló mozgás- és testkultúrának a fejlesztése, kiteljesítése, az egész életen 
át fennmaradó, a testi és lelki egészség fenntartásában nagy szerepet játszó cselekvéseknek és beál-
lítódásoknak a megalapozása és rögzítése. Az elnevezés egyaránt tükrözi a tárgya iránti pozitív be-
állítódást; azt a – tanulóink számára fontos mondanivalóként megfogalmazott – meggyőződést, 
hogy mindenkinek saját személyes felelőssége és egyben személyes alkotása a saját testére vonat-
kozó kulturális szokásrendszere, és végül azt a programot, amely a testmozgás mellett a testünkről 
szóló fontos ismeretek elsajátítását is tartalmazza. 
 
Alapelvek, célok 
 
A testmozgás alapvető emberi szükséglet, a rendszeres testmozgás egyaránt megalapozza a testi és 
lelki egészséget, a hétköznapok jó közérzetét, hozzájárul az ember belső harmóniájához és támogat-
ja az eredményes szocializációt, illetve a szociális élet fenntartásában is szerepe lehet. 
Az iskola illetve a testkultúra tantárgy tanításának célja, hogy  

- biztosítsa a mindennapos testmozgás lehetőségét, személyi és tárgyi feltételeit,  
- testkultúra programja tegye lehetővé a célirányos, eredményes, igényes, sokoldalú mozgás-

tanulást, a komplex készségfejlesztést,  
- felkeltse és/vagy fenntartsa a mozgással kapcsolatos motivációt, 
- nyújtson választási lehetőséget a tanulóknak, hogy minél jobb eséllyel megtalálják és meg-

tanulják a számukra leginkább megfelelő, élményt nyújtó mozgásformákat, amelyek megtar-
tása felnőtt életükben is lehetséges és kívánatos cél, 

- segítse a tanulók szocializációját, ezen belül különös tekintettel az együttműködés, toleran-
cia, elfogadás értékeire, 

- hozzájáruljon a pozitív önkép, önismeret és önbizalom kialakulásához, 
- konkrét és közvetlen módon járuljon hozzá a tanulók egészségmegőrzéséhez, testi fejlődé-

séhez, az iskolai tanuláshoz szükséges erőnlét, egészség, mentális összeszedettség biztosítá-
sához, 

- járuljon hozzá a testtudatosság megerősítéséhez, a felelős életvitel kialakításához, a 
stresszkezelés elsajátításához, a káros szenvedélyek, függőségek kialakulásának megelőzé-
séhez, a felelős párkapcsolati, szexuális kultúrához, 

- értékként tudatosuljon az önkéntes erőfeszítés, mely pozitív megerősítéssel a valós tevé-
kenységben megélt reális énépülés, a pozitív éntudat, végső soron a személyes érvényesség 
alapja lehet. 

 
Fejlesztési területek, nevelési célok 
 
A testkultúraórán valamennyi, a NAT-ban meghatározott nevelési cél megvalósítása és kulcskom-
petencia fejlesztése folyik. 
A tantárgy hozzájárul az erkölcsi nevelés legalapvetőbb célkitűzéseihez a felelősségtudat, az életben 
nélkülözhetetlen készségek megalapozása és fejlesztése, az önálló, felelős életvitel megalapozása, a 



Öt  évfo lyamos  képzés  –  Tes tkul túra  

1751 

testkultúraóra közegében szükségszerű együttműködés, szabálytartás és önkrontroll fejlesztése ré-
vén. 
A nemzeti öntudat erősítését célozza a kiemelkedő magyar sportolók és sporteredmények megisme-
rése, a sporteseményekkel kapcsolatos rendszeres tájékoztatás, beszélgetés, információcsere, amely 
természetes módon épül(het) be a testkultúraórákon folyó mindennapos kommunikációba. 
A testkultúraórák társas közege megteremti a feltételt az együttműködés, a kölcsönös elfogadás, az 
együttélés szabályainak betartása, a mások helyzetébe történő beleélés képessége értékeinek érvé-
nyesítéséhez, belsővé válásához. Ezáltal a testkultúraórák hozzájárulnak az állampolgárságra, de-
mokráciára neveléshez és a társas kultúra fejlesztéséhez is. A testmozgás, sport, a sporttevékenység 
közbeni társas együttlét fejleszti a saját testről és a saját képességekről kialakított önképet, állandó 
önreflexióra késztet, a társak reagálása számtalan információt szolgáltat a saját működésről mind a 
testmozgás, mind a szociális teljesítmény szempontjából, és mindez hozzájárul az önismeret fejlő-
déséhez.  
A testkultúra program részeként foglalkozunk a saját testünkkel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, 
ezeken belül a szexualitással, a párkapcsolattal, a felelős szexuális viselkedéssel, a gyerekszületés-
sel és a mindezzel kapcsolatos egészségmegőrzéssel. A megelőzéssel összefüggő ismeretekhez (ld. 
még „Életmód” modul a testkultúraórák programjában), vagyis a testkultúraórák programjához hoz-
zátartozik a családi életre nevelés, a felkészítés a családi életre, a segítség a felelős párkapcsolatok 
kialakításában, a szexuális kultúra kérdései. Ugyancsak tárgya az életmód moduloknak az egészsé-
ges életmód, a helyes táplálkozás, a stresszkezelés, a betegségmegelőzés, a tartási rendellenességek 
kialakulásának megelőzése ill. terápiája, a testi higiéné, a közlekedési szabályok betartása (különös 
tekintettel a kerékpáros közlekedésre), vagyis a testi és lelki egészségre nevelés. 
A testkultúraórák programja, tevékenységei, fejlesztési eredményei közvetve szolgálják a pályaori-
entáció távolabbi céljait, amennyiben a személyes erőnlét, állóképesség, az egészség megőrzése 
révén hozzájárul a későbbi életpálya, foglalkozási pályafutás sikeréhez. 
 
Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében részt vállal a testkultúraórákon a sajátos szaknyelv és a 
– sokszor gyors cselekvést igénylő helyzetekben megtanulandó – hatékony, egyértelmű kommuni-
káció elsajátítása. 
A testkultúraórákon az ismétlődő együttműködési feladatok (csapatsportok, kölcsönös segítségnyúj-
tás egyéni feladatvégzés közben) fejlesztik az együttműködési készséget, a másik elfogadását. A 
feladatok és a versenyhelyzetek a kihívások elfogadására, a teljesítés érdekében a személyiség egé-
szét, ezen belül a testi funkciókat is érintő erőfeszítések vállalására, megtervezésére és a cselekvésre 
ösztönöznek. A társas – együttműködést vagy versengést kívánó – helyzetekben elsajátíthatják a 
diákok a stressz és a frusztráció megfelelő kezelését. A közös és az egyéni mozgásfeladatok során 
meg kell tanulniuk tervezni, szervezni, a tapasztalatokat értékelni, a kockázatot felmérni és dönteni 
az ésszerű kockázatvállalásról – mindezek a szociális és állampolgári kompetencia, valamint a kez-
deményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztését is jelentik. 
Bizonyos testmozgástípusokhoz esztétikai élményeket szoktunk társítani (mint például torna, tánc), 
de általában is kimondható, hogy minden szépen, magas szintű szabályalkalmazással kivitelezett 
testmozgás, sport esztétikai élményt nyújt mind a mozgásban résztvevő személynek, mind nézői-
nek. Ilyen módon a testkultúra az esztétikai tudatosság és kifejezőkészség fejlesztésének eszköze is. 
Végül a testkultúraórákon újra és újra feladat a saját (mozgás)tanulás megszervezése egyénileg és 
csoportban, ezzel kapcsolatban saját stratégia kialakítása. Fontos a hatékony időgazdálkodás és a 
saját munka, mozgásteljesítmény tárgyilagos értékelése. Mindezek a hatékony, önálló tanulás fej-
lesztéséhez járulnak hozzá. 
Összefoglalva: A tanulás-tanítás folyamán számtalan olyan szituáció és lehetőség adódik a testkul-
túraórákon, amikor a saját teljesítőképesség kiterjeszthetősége, a teljesítés személyiségépítő átélése, 
a másik ember másságának megfigyelése, megértése, elfogadása és tisztelete – a tolerancia –, a kö-
zös tevékenység problémái és örömei, a saját és mások kudarcai és sikerei, a közös cselekvés, az 
együttlét, a konfliktusok és megoldásaik, az „én” és „te”, illetve a „mi” és az „ők” kommunikációs 
helyzetei a lehető legélesebben, „legigazibban”, „legvalódibban” megélhetőek, gyakorolhatóak. 
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Ezért a sportok, a mozgások, a versengések, a csapatjátékok ragyogó, sokoldalú terepet jelentenek a 
személyiségfejlődés számára. 
 
A testkultúra tanítás sajátosságai a Közgazdasági Politechnikumban 
 
Az iskola pedagógiai programja illetve értékrendje, szellemisége meghatározza a testkultúraórák 
tartalmi összetevőit, a tananyagok feldolgozására szánt óraszámokat és szemléletbeli feldolgozását. 
Nem érinti azonban a tantárgy alapvető tanítási metódusait, azokban a szemléletbeli hangsúly elto-
lódása és a tananyaggal eltöltött különböző idő kap szerepet.  
 

- Sajátosságként jelenik meg az osztálykeretben tartott testkultúraóra mindkét nem közös 
részvételével a tanórákon. Ez alól csak azon mozgásformák jelentenek kivételt, amelyek 
sportági mozgásanyaga csak valamely nemre jellemző (pl.: ritmikus gimnasztika). Itt egy 
időben nemek szerinti bontásban történik a különböző mozgásanyagok elsajátítása. 

- A tantárgy törekszik a belső motivációra épülő önfejlesztéshez szükséges készségek és tu-
dásanyag kialakítására. A különféle sporttevékenységekhez nélkülözhetetlen képességek és 
szorgalom értékelését félévenként egyéni, személyre szóló szöveges értékeléshez is köti, 
mely tartalmazza az adott tananyagon belül nyújtott munka relatív minőségét és az abból 
eredő változásokat. 

- A választott tananyagok tekintetében az iskola kiemelt pedagógiai elvei között szerepel az 
együttműködés, az elfogadás. Ez a tantárgy tekintetében azt jelenti, hogy a tradicionális 
testkulturális alapozó sportágak mellett a csapat- és labdajátékokra jut nagyobb figyelem, 
melyekben a belátáson alapuló szabálykövetésektől kezdve az eredmény eléréséhez szüksé-
ges együttműködésig nagy szerepet kap a közös tevékenység és egymás munkájának értéke-
lése.  

- A tananyagban a csapatsportok között szerepel a floorball is.  
- A tanulók érdeklődését kiváltó, a hagyományos iskolai testnevelési tematikához képest szo-

katlannak számító sport-, illetve testgyakorlati ágak is részei a tananyagnak. Ezek a sportte-
vékenységek lehetővé teszik, hogy felnőttkorban széleskörűen megalapozott és a gyakorlat-
ban megtapasztalt sportmozgások, sporttevékenységek közül választhasson a tanuló. Ilyenek 
a tánc, a jóga, a floorball, a tollaslabda, az asztalitenisz vagy önvédelmi (Krav Maga) órák.  

- A sporttevékenységek spektrumában olyan kínálati formát alakítottunk ki, amelyben az ala-
pozó időszak után egy elmélyültebb ismeretszerző szakasz következik, így érve el, hogy tá-
jékozott és erős alapokon nyugvó, speciális sportági ismeretekhez juthassanak a tanulók.  

- Három tanévig ismeretszerzés zajlik, ezalatt általában legalább kétszer találkoznak egyes 
mozgásformákkal a diákok, majd két évig ún. fakultációs rendszerben a tanulók által kivá-
lasztott sportágak elmélyültebb és magas szintű elsajátítása folyik. Ekkor a mindig negyed-
évre szóló választások és az óraszámok lehetővé teszik, hogy mindenki az érdeklődésének 
megfelelő mozgásterülettel foglalkozzon, a kötődés mélyebb szintje alakulhasson ki egyes 
sporttevékenységek vonatkozásában. 

- A korszerű tudásanyag kialakításában figyelemmel vagyunk arra a körülményre, hogy az 
emberi test működésével kapcsolatos élettani, biomechanikai és biokémiai folyamatok isme-
retét az adott korosztály szintjének megfelelően átadhassuk. Az életmódórák keretein belül 
dolgozzuk fel a stresszoldással, a fizikai mozgásokkal, az alapvető táplálkozási ismertetek-
kel, a nemi éréssel, a veszélyhelyzetek és különböző rizikófaktorok elkerülésével, a szemé-
lyi higiénével kapcsolatos területeket is. Az ismeretek elmélyítését és a betegségmegelőzést 
szolgálja, hogy az életmódtananyag része a lányok számára a meghívott nőgyógyász, a fiúk 
számára a kirendelt urológus szakorvossal folytatott megbeszélés a prevencióról – így segít-
ve elő az egészségtudatos hozzáállás kialakítását.  

- A testkultúraórák anyagát egészítik ki a tanórán kívüli testkultúra programok, amelyekre az 
egész tanévben folyamatosan kerül sor, és amelyek egy részét maguk a tanulók szervezik 
öntevékeny módon, az iskolai hagyományok alapján. 
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Tanórán kívüli (délutáni, hétvégi) „öröm”-programjaink: 
a) az egész tanéven áthúzódó házi versenyek (foci, kosárlabda, röplabda, floorball, asztalite-
nisz, tollaslabda), 
b) a túlélő túrák évente két alkalommal, 
c) a hétvégi nonstop – ún. 24 órás – foci- és röplabdabajnokságok, 
d) a „Nagy Durranás” nevű, kétnapos bicikli-, vagy bicikli- és vízitúra, amelyben a diákok 
valamennyi korosztálya és tanárok együtt vesznek részt, 
e) az évente egyszer megrendezett Tornaházi Party, ahol iskolánk jelenlegi és volt diákjai, 
valamint meghívott vendégek sport-, extrémsport- és táncbemutatókat tartanak, 
f) diákjaink (és a tanárok) számára biztosított a konditerem délutáni használata, ahol egyéni 
edzésprogram szerint sportolhat mindenki, 
g) a hétvégi egy-két napos vízitúrák, rekreációs evezések, nyári vízitúrák, 
h) szakköri foglalkozások a diákok igényei alapján, 
i) tanár-diák mérkőzések, 
j) ballagók-maradók mérkőzései, 
k) évente egyszer sítábor. 
Tanórán kívüli és/vagy tanórai program a speciális tartásjavító torna, amelyet orvosi véle-
mény alapján a testkultúraóra helyett vagy annak kiegészítéseképpen biztosítunk. 

 
A testkultúra tantárgy struktúrája és óraszámai 
 
SPORTÁGAK NYEK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
ALAPSPORTOK      
Atlétika 25   45 50/55 

Torna (lány, fiú) 20 20  45 50/55 

Úszás  15    
EGYÉNI JÁTÉKOK      
Asztalitenisz   15 45 50/55 

Tollaslabda   20 45 50/55 
CSAPATJÁTÉKOK      
Kézilabda 25 20 15 45 50/55 

Kosárlabda 25 20 20 45 50/55 

Labdarúgás 25 20 20 45 50/55 

Röplabda 25 20 20 45 50/55 

Floorball 25 15 15 45 50/55 

KÜLÖNLEGESSÉGEK      

Életmód 15   15 15 

Fitness    45/30 50/55 

Kondi  15  45/30 50/55 

Jóga /óraadó/   10 45 50/55 
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Önvédelem /óraadó/ 25 20  45 50/55 

Társastánc /óraadó/   15   

Testnevelési és népi játékok 25 15 15   

Laikus életmentés      

Küzdőjátékok      

Lábtenisz (fiúk – egy időben a gerendával) 20     

Minitenisz 20     

Prevenció   15   

Képességfejlesztés, szintre hozás      
Összesen: 180* 180 180 180** 155*** 
 
* A nyelvi előkészítő éven az öt csapatjátékból a diákok kettőt választanak (a két legtöbb szavazatot 
kapott csapatjátékkal foglalkoznak a tanévben), amikkel 25-25 óráig foglalkoznak. A többi sportág 
óraszáma 130 óra, így jön ki a teljes éves óraszám. 
** A 11. évfolyamon a tanulók negyedévente választanak egy sportágat, a negyedéves óraszám 45 
óra. Így jön ki négy negyedév alatt az éves óraszám. 
*** A 12. évfolyamon a tanév három harmadévből áll, a tanulók harmadévenként választanak 
sportágat. Az utolsó harmadban választott sportág esetében az óraszám öttel megnő, így jön ki a 
három harmadév alatt az éves óraszám. Ha az életmód-kondi, életmód-fitness párosítást választják, 
akkor az óraszámok: életmód 15 óra, fitness vagy kondi 35 (40) óra. 
 
 A nyelvi előkészítő év során a fizikai alapok lefektetése, a fizikai képességek és készségek, 
az ismeretek lehetőség szerinti minél közelebbi szintre hozása, ezek mellett a változatosság, a cso-
portos tevékenységek erősítése és az érdeklődés fenntartása kerül a testkultúraképzés fókuszába. 
Ennek jegyében az évet az állóképességi alapok megerősítésével indítjuk. A mozgás és testkultúra 
iránti magas motivációs szint, valamint a későbbi élethosszig űzhető sportolási, mozgási lehetősé-
gek választását megalapozó változatos mozgásformák bemutatása, bevezetése követi az első idő-
szakot. Ennek része az egyéni életvezetéssel kapcsolatos, a testkultúrához is kapcsolódó elméleti 
ismeretek összegzése és tanórai feldolgozása is.  
A csapatjátékok az osztálykohéziót erősítik, megtanítanak a szabályok elfogadására, betartására, az 
ellenfél tiszteletére. Erősítik a csoportos munka adaptációját, az egyéni különbségek elfogadását, a 
közös célért való közös erőfeszítéseket.  
Az öt csapatlabdajáték közül a nyelvi előkészítő éven kettőt kell választani osztályszinten, a két 
legtöbb szavazatot kapott sportjáték kerül feldolgozásra. 
 A kilencedik évfolyam az „alapozás” szakaszának gerincét képező időszak. 
A gyerekek testkulturális szocializációja az első két év alapozása után egyre differenciáltabbá válik 
az ismeretek átadásával, a képességek, készségek fejlesztésével. A Politechnikum sajátosságát ké-
pező sokszínűség értelmében a gyerekekkel a testgyakorlati formák egyre szélesebb körét ismertet-
jük meg, a belépő új mozgásformák fejlettebb egyéni és társas képességeket igényelnek és fejlesz-
tenek. 
A ciklus alkalmat ad a konkrét, saját tevékenység által felelőssé, ezáltal pedig érvényessé válás ér-
zésének megismertetésére. Kívánatos ezen kívül jól motivált, kíváncsi, a sportmozgásokban magát 
kereső és megvalósító gyerekek nevelése, akik képesek az önirányítás és szabálykövetés egységére. 
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Csapatsportokban a ciklus során az alapvető technikai elemek, taktikai ismeretek, szabályok és spe-
cifikus sportági képességek megerősítése történik. Fontos az együttműködési készség, jártasság az 
előkészítő játékokban, sportjátékokban, és azok kreatív alkalmazása, az együtt játszás örömének, az 
egymás ellen játszás szabályainak fejlesztése. 
Az új játékfeladatok, játékszituációk lehetőséget adnak a technikai, taktikai ismeretek tudatos és 
felelős alkalmazására, bővítésére. A szabályok tudatos és felelős alkalmazásával, bővítésével törté-
nik meg a sportjátékok alapelemeinek előkészítése, megértetése, továbbfejlesztése, alkalmazása. 
Elvárás a sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 
Egyéni sportokban cél a sportági alapismeretek elsajátítása során kialakuló biztonságos térbeli tájé-
kozódás, a sportmozgások alapelemeinek, jó technikájú automatizálása, az erőközlések egyre gaz-
daságosabb végrehajtása. 
A személyiségfejlesztés területén várható a saját teljesítésre vonatkozó, a tevékenységben gyökere-
ző reális és pozitív önértékelés, az énkép további alakítása. Elérendő a feltétel nélküli segítségadás 
és annak elfogadása. 
A motoros képességek közül elsődleges az állóképesség, a gyorsasági erő, az erő-állóképesség, a 
hajlékonyság fejlesztése. Egyre fontosabb a saját test térbeli, időbeli helyzetének, és dinamikájának 
pontos érzékelése, a helyes tartás, az optimális tónuselosztás, a felesleges izommunka kiküszöbölé-
se, az egész tanulási folyamat motiváltsága. Cél a felszabadult mozgásos önkifejezés.  
 A tizedik évfolyam az utolsó hagyományos felosztást követő tantervi év. Ennek megfelelően 
az eddig végigvett sportágak közül azok ismétlését helyezi előtérbe, amelyekkel eddig csak egyszer 
találkoztak a tantárgy tanulási folyamatában a tanulók. Továbbra is fenntartva a nagyszámú kínála-
tot, a fizikai képességek és készségek, az ismeretek fejlesztése nem maradhat el. 
 A testkultúra alapozó szakasza a 10. tanévvel lezárul, a 11.-12. évfolyamon következik az 
alapok hagyományosan értendő megtanulása, megszilárdítása, „elmélyülés” a választott sportágban. 
A diákok kiválaszthatják azokat a sportágakat, amelyekben szeretnének elmélyülni, a választásuk 
mindig egy negyedévre szól, és az alábbi szabályok szerint történik:  
a) Minden negyedben három sportág közül választhatnak a diákok. 
b) A második és a harmadik negyedben lehet jógát vagy önvédelmet választani. 
c) A tanév során legalább egy csapatlabdajátékot és legalább egy ízben atlétikát vagy tornát kell 
választani.  
Az alábbi sportágakból lehet az egyes negyedekben választani: 
 
ELSŐ NEGYED MÁSODIK NEGYED 
1. lány torna  1. asztalitenisz 
2. kondi 2. röplabda 
3. labdarúgás 3. jóga, önvédelem, tánc 
 4. atlétika 
HARMADIK NEGYED NEGYEDIK NEGYED 
1. életmód és kondi, életmód és fitnesz 1. atlétika  
2. fiú torna  2. tollaslabda 
3. jóga, önvédelem, tánc 3. kézilabda 
4. kosárlabda  
 
Az életmód és kondi, illetve az életmód és fitnesz választásakor a fitnesz és a kondi óraszáma nem 
45, hanem csak 30, mivel az életmód modul 15 órát vesz igénybe, és a kettő összege adja a negyed-
évi óraszámot (45). 
 A tizenkettedik. tanévben folytatódik a 11. évfolyamban megkezdett ún. fakultációs rend-
szer. A tanév programját az évfolyam többsége által megszavazott sportágak (az elmúlt tanévek 
során megismert sportok közül) fogják alkotni, melyekből mindenki – „harmadévente”– egyet vá-
laszthat. A választott sportban a motivált részvétel lehetővé teszi a sportági jártasság elmélyülését és 
a résztvevők aktív együttműködését. Az utolsó harmadban az óraszám nem 50, hanem 55. 
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Ha az életmód-kondi vagy életmód-fitnesz páros választása szerepel, akkor az óraszámok: életmód: 
15, kondi és fitnesz: 35 vagy 40 (attól függően, hogy melyik harmadot érinti a választás). 
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3.9.1.1.1 Nyelvi előkészítő évfolyam 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Atlétika  Órakeret 

25  

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a változó ritmusú futómozgások összehan-
golt kar- és lábmunkája. 
A közép- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 
Váltás alsó botátadással. 
A távolugrás guggoló technikája. 
Kislabda-hajítás helyből és lendületvétellel is. 
Lökő mozdulat oldalfelállásból. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Futások, rajtok 
A futás technikai fejlesztése, futóiskola, a futásformák közti különbségek 
érzékelése. 
Változó ritmusú futások. Az aerob állóképesség fejlesztése, a távnak 
megfelelő egyéni iram tudatos kialakítása.  
Tartós és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 
Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a sprintszá-
mokban.  
A váltófutás botátadási technikáinak és a váltás szabályainak gyakorlása.  
Közép és hosszútávfutások. 
A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése. 
A tartós futások technikájának kontrollja. 
Ugrások, szökdelések 
Ugróiskolai feladatok, fel- és elugrás-sorozatok változó lépésszámmal.  
Az egyéni nekifutó távolság kimérése és rögzítése. 
Az ugrás előtti lépéshossz és lépés ritmusának kialakítása. 
Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb szerepének felismerése, a karmozdu-
lattal történő megfelelő összehangolása.  
A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezéssel.  
Az átlépő technika végrehajtása íven történő nekifutással. 
A flop-technika gyakorlása. 
Dobások 
Különböző dobásformák végrehajtása egy és két kézzel különböző kiin-
duló helyzetekből.  
Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal  
Hajítás helyből és nekifutással. A lekészítés és a beszökkenés ismerete. 
A lökés technikáinak ismerete, lökés végrehajtása súlygolyóval vagy me-
dicinlabdával. 
Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál, szerepük a 
jobb eredmény elérésében. 

Ének:  
Ritmusok, ritmus-
gyakorlatok. 
 
 
Természettudomány: 
Aerob, anaerob energia-
nyerés, szénhidrátok, 
zsírok bontása, hipoxia, 
VO2 max, állóképesség, 
erő, gyorsaság. 
 
 
Földrajz:  
Térképismeret. 
 
 
Informatika:  
Táblázatok, grafikonok. 
 
 
Természettudomány: 
ferde hajítás képlete. 
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Játék, Prevenció 
Az atlétikai versenyszámok elsajátítását és a mozgások alkalmazását be-
gyakorló sor és váltóversenyek. Osztályszintű versengések.  
Az ízületek védelmét elősegítő, a sérüléseket megelőző nyújtó, lazító 
mozgássorok végrehajtása.  
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A futóversenyek, a váltás szabályainak ismerete. 
Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 
Futó-állóképesség fejlesztése. 
A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 
Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismere-
te. 
A dobások főbb versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági rend-
jének ismerete. 
Állóképesség, kitartás, akaraterő összefüggéseinek ismerete. 
Koncentráció, anticipáció az ugró- és dobószámok kapcsán. 
Az ízületek védelme, a rándulásos, húzódásos sérülések elkerülésének 
módszerei.  

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; iram-
beosztás, állóképesség, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; opti-
mális sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, 
hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Kosárlabda Órakeret 

25 

Előzetes tudás 

Az életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
A csapatjátékos tulajdonságainak ismerete. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályis-
meret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A kosárlabda-specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten tör-
ténő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete 
szempontjából is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A kosárlabdázásra felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, a kosárlabdára jellemző spe-
cifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. 
Technikai elemek 
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 
gyors megindulások, irányváltások, taposások helyben. Testsúlyáthelyezé-
sek, félfordulatok, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal. 
Helyezkedés a pályán, a terület védésének optimális kiindulópontjai.  
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány:  
Mozgások, ütközé-
sek, erő, energia. 
Az emberi szervezet 
működése, energia-
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Az emberfogás alapjai, a társ követése, megosztott figyelem több ember 
között. A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
A labda fogása, tartása, továbbítása, elkapása. A labda birtoklása. 
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai. Labdavezetés, a labda kezelése helyben és helyváltoz-
tatás közben, változó magasságban, távolságban. A labda továbbítása vál-
tozó körülmények között, gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Magas és mély labdavezetések, helyben és mozgás közben; egy kézzel, 
váltott kézzel történő labdavezetések helyben és mozgás közben; bonyolul-
tabb labdaátadások. Kosárszerzések helyből, mozgásból és labdavezetés-
ből. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harc-
ban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések test-test ellen a labda meg-
szerzéséhez. 
A kosárlabdázás technikájának gyakorlása testnevelési játékokban: fogójá-
tékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, 
stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és sza-
bályismeretek mellett is. 
Taktikai elemek 
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes 
anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás gyakor-
latokkal. 
Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 
A második, harmadik hullám helye, jelentősége. 
Emberfogás, területvédekezés, a védekezés váltogatása, a védekezések 
kiterjesztése egész pályára. 
A mozgó rendszerű és ötletjáték összekapcsolása támadásban, és védeke-
zés az adott támadó rendszerek ellen. 
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, 
büntetődobás utáni támadás és védekezés). 

nyerési folyamatok 

Páros, hármas és ötfős csapatok versenyzése a szabályok – játékszabályok 
begyakorlására. Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlásá-
ra, a játékszituáció elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója 
érdekében. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változ-
tatható, egyszerűsített játékvezetésben. Rögzített játékidővel gyakorlás, 
osztályon belüli meccsek, villámtornák.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika) felhasználása a takti-
kai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-
roll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevé-
kenység természetes velejárója. A különböző szintű játékosok egymással 
szembeni toleranciája, azonos játékon belül az egyéneknek megfelelő kü-
lönböző szintű taktikai és technikai elvárások. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Dobás, lepattanó, labdavezetés, cselezés, játékrendszer, taktika, 
támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorientált 
taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 
megegyezésen alapuló játék. 
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Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Labdarúgás Órakeret 

25 

Előzetes tudás 

Az életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályis-
meret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A labdarúgás specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten tör-
ténő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete 
szempontjából is. 

Ismeretek / Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A labdarúgásra felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, a labdarúgásra jellemző spe-
cifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. 
Technikai elemek 
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 
gyors megindulások, irányváltások, taposások helyben.  Testsúly áthelye-
zések, félfordulatok. 
Helyezkedés a pályán, a terület védésének optimális kiindulópontjai.  
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
Az emberfogás alapjai, a társ követése, megosztott figyelem több ember 
között. A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
A labda fogadása, tartása, továbbítása. A labda birtoklása belső csüddel, 
külső csüddel, rálépés. 
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai: labdavezetés, a labda kezelése helyben és helyváltoz-
tatás közben, változó magasságban, távolságban, a labda továbbítása válto-
zó körülmények között, gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Labdavezetések, helyben és mozgás közben, egy lábbal, váltott lábbal tör-
ténő labdavezetések helyben és mozgás közben, bonyolultabb labdaátadá-
sok. Kapura lövés helyből, mozgásból, kapott labdával és labdavezetésből, 
a láb különböző részeivel.  
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harc-
ban, cselek labdával és labda nélkül, test – test elleni küzdelem a labda 
megszerzéséhez. 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 

Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, átvéte-
lek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. Lágy és kemény 
passzok különböző távolságokra. 
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Kapura lövések rú-
gástechnikái. Fejelések technikái talajról, levegőből, társnak vagy kapura. 
Taktikai elemek: 
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 
Rombuszban négy játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, 

Természettudomány:  
Mozgások, ütközé-
sek, erő, energia. 
Az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok. 
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folyamatos helycserékkel. Háromszögelés, kényszerítő passz, direktjáték.  
A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazá-
sa játékszituációkban, és versenyszerű körülmények között. 
A játékszituáció elemenkénti ismétlése a mozgástanulás és taktika tanulá-
sának érdekében. 
Egyszerűsített szabályokkal játék osztály szinten – fokozatos bővítés a ver-
senyszabályok irányába. 
Versenyzés, a szabályok – játékszabályok begyakorlása. Rövidített játék-
idővel gyakorlás, villámtornák. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral 
együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika) felhasználása a takti-
kai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-
roll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevé-
kenység természetes velejárója. A különböző szintű játékosok egymással 
szembeni toleranciája, azonos játékon belül az egyéneknek megfelelő kü-
lönböző szintű taktikai és technikai elvárások. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Lövés, cselezés, pontrúgások, fejelés, játékrendszer, taktika, 
támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorientált 
taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 
megegyezésen alapuló játék. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Röplabda Órakeret 

25 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályis-
meret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A röplabda specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 
történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tiszte-
lete szempontjából is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A röplabdázásra felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, a röplabdára jellemző speci-
fikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. A tempóérzéket fejlesztő 
gyakorlatok, szökdelések, fel- és leugrások, mélységi és oldalirányú moz-
gások. 
Technikai elemek 
A labda nélkül végzett mozgások, gyors megindulások, irányváltások, ta-
posások helyben.  Testsúly áthelyezések, félfordulatok, ugrások páros és 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközé-
sek, erő, energia. 
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egy lábbal, váltott lábbal, érkezés testtel a talajra.  
Helyezkedés a pályán, a terület védésének optimális kiindulópontjai.  
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
A labda útjának követése, megosztott figyelem a pályán. A reakcióidő és a 
társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
Kosárérintés, alkarérintés, a labda fogadása, továbbítása. A labda birtoklá-
sa. Nyitás alsó érintéssel, kísérlet a felső nyitásra. Ütő mozdulat kialakítá-
sa. Helyezkedés a fogadott labdához. 
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai: adogatások helyben és helyváltoztatás közben, változó 
magasságban, távolságban, a labda továbbítása változó körülmények kö-
zött, irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. Labdakezelés különböző test-
helyzetekben, talajon és levegőben. A mélységlátást, labdához való igazo-
dást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. 
Gurulások, vetődések. Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulat-
lan majd mozgó céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg 
és párban. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdához való he-
lyezkedésben, mentő érintések.  
A röplabdázás technikájának gyakorlása testnevelési játékokban, fogójáté-
kok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, stili-
zált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és szabályis-
meretek mellett is. 

 
 
Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai  
2−3 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, védekező 
feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés 
stb. szempontjából). 

 

A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazá-
sa játékszituációkban, és versenyszerű körülmények között. 
A játékszituáció elemenkénti ismétlése a mozgástanulás és taktika tanulá-
sának érdekében. 
Egyszerűsített szabályokkal játék osztály szinten – fokozatos bővítés a ver-
senyszabályok irányába. 
Versenyzés, a szabályok – játékszabályok begyakorlása. Rövidített játék-
idővel gyakorlás, villámtornák. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral 
együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika) felhasználása a takti-
kai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-
roll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevé-
kenység természetes velejárója. A különböző szintű játékosok egymással 
szembeni toleranciája, azonos játékon belül az egyéneknek megfelelő kü-
lönböző szintű taktikai és technikai elvárások. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Kosárérintés, alkarérintés, nyitás, leütés, feladás, játékrendszer, 
taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, probléma-
orientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stra-
tégia, megegyezésen alapuló játék. 
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Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Kézilabda Órakeret 

25 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályis-
meret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A kézilabda specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten tör-
ténő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete 
szempontjából is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A kézilabdázásra felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, a kézilabdára jellemző speci-
fikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. 
Technikai elemek: 
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 
gyors megindulások, irányváltások, taposások helyben. Rövid távú futások 
előre és a haladási iránynak háttal. Testsúly áthelyezések, félfordulatok, 
ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal. 
Helyezkedés a pályán, a terület védésének optimális kiindulópontjai.  
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
Az emberfogás alapjai, a társ követése, megosztott figyelem több ember 
között. Indulócselek labda nélkül, térnyerésre törekvéssel mindkét irányba. 
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. A kapus 
mozgástechnikája, kapusiskola. 
A labda fogása, tartása, továbbítása, elkapása. A labda birtoklása. 
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai: labdavezetés, a labda kezelése helyben és helyváltoz-
tatás közben, változó magasságban, távolságban, a labda továbbítása válto-
zó körülmények között, gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Labdakezelési gyakorlatok 2−3−4-es csoportokban, 1−2 kézzel. Egykezes-
kétkezes alsó-, oldalsó-, felsőátadások talajról és felugrásból cselezés után 
is. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét 
oldalra. Kapura lövések talajról, felugrásból és beugrásból, bevetődésből. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harc-
ban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda 
megszerzéséhez. 
A kézilabdázás technikájának gyakorlása testnevelési játékokban, fogójá-
tékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, 
stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és sza-
bályismeretek mellett is. 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközé-
sek, erő, energia. 
 
 
Biológia, természet-
tudomány: 
Az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok. 

Taktikai elemek:  
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Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadás befejezések leroha-
násból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. Beállós játék. 
A test-test elleni játék a támadásban. 
Védekező taktika: Védekezés emberfogással, terület- és vegyes védekezés 
alkalmazása a játékban. Ütközés talajon és levegőben. Sáncolás. 6:0, 5:1, 
4:2 védekezési rendszerek. A test-test elleni játék a védelemben. 
A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazá-
sa játékszituációkban, és versenyszerű körülmények között. 
A játékszituáció elemenkénti ismétlése a mozgástanulás és taktika tanulá-
sának érdekében. 
Egyszerűsített szabályokkal játék osztály szinten – fokozatos bővítés a ver-
senyszabályok irányába. 
Versenyzés, a szabályok – játékszabályok begyakorlása. Rövidített játék-
idővel gyakorlás, villámtornák. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral 
együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika) felhasználása a takti-
kai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-
roll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevé-
kenység természetes velejárója. A különböző szintű játékosok egymással 
szembeni toleranciája, azonos játékon belül az egyéneknek megfelelő kü-
lönböző szintű taktikai és technikai elvárások. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Lövés, cselezés, játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi 
rend, önszerveződés, problémaorientált taktikai megoldás, tá-
madási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló 
játék. 

 
 
Tematikai egység 

/ Fejlesztési cél Floorball Órakeret 
25 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályis-
meret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A floorball specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten tör-
ténő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete 
szempontjából is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A floorballra felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, a floorballra jellemző specifi-
kus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. 
Technikai elemek: 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
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A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 
gyors megindulások, irányváltások Testsúly áthelyezések, fél és egész for-
dulatok.  
Helyezkedés a pályán, a terület védésének optimális kiindulópontjai.  
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
Az emberfogás alapjai, a társ követése, megosztott figyelem több ember 
között. Indulócselek labda nélkül, térnyerésre törekvéssel mindkét irányba. 
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. A kapus 
mozgásrepertoárja, kapusiskola. 
 
Az ütő fogása, tartása, lendítése. 
Labdaterelések, labdatovábbítás a talajon, ütés, húzás, bekísérés, emelés, 
levétel. Az ütő felkészítése a labdatovábbításhoz, a lendítések irányai, az 
ütő és labda ideális találkozási pontjainak megismerése.  
A passzolt labda megjátszása, kontroll és gyengített átadások. A labda vé-
dése, birtoklása. 
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai: a labda kezelése helyben és helyváltoztatás közben, 
változó távolságban, a labda továbbítása változó körülmények között, gyors 
irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Labdakezelési gyakorlatok 2−3−4-es csoportokban. Előkészítő és befejező 
passzok, kapura lövések. Átadások talajról cselezés után. Indulócsel, átadó-
csel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. Kapura lövé-
sek, kapura emelések. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban, 
a labda megszerzéséért. 
A labda védése ütővel, testtel, testcselekkel, fordulatokkal.  
A floorball technikájának gyakorlása testnevelési játékokban, fogójátékok 
labdavezetéssel, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, 
stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és szabály-
ismeretek mellett is. 

Természettudomány: 
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. 
Az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok. 

Taktikai elemek: 
Támadó taktika: Támadás befejezések lerohanásból rendezetlen védelem 
elleni játékból. Létszámfölényes helyzetek kialakítása, Szélső bepasszolá-
sok lövéshez. A test-test elleni játék a támadásban. 
Védekező taktika: Védekezés emberfogással, terület- és vegyes védekezés 
alkalmazása a játékban. Lövésblokkolás, védekezési rendszerek. A test-test 
elleni játék a védelemben. 

 

A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazá-
sa játékszituációkban, és versenyszerű körülmények között. 
A játékszituáció elemenkénti ismétlése a mozgástanulás és taktika tanulá-
sának érdekében. 
Egyszerűsített szabályokkal játék osztály szinten – fokozatos bővítés a ver-
senyszabályok irányába. 
Versenyzés, a szabályok – játékszabályok begyakorlása. Rövidített játék-
idővel gyakorlás, villámtornák. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral 
együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika) felhasználása a takti-
kai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
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Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-
roll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevé-
kenység természetes velejárója. A különböző szintű játékosok egymással 
szembeni toleranciája, azonos játékon belül az egyéneknek megfelelő kü-
lönböző szintű taktikai és technikai elvárások. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Lövés, húzás, emelés, cselezés, játékrendszer, taktika, támadási 
rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorientált taktikai 
megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezé-
sen alapuló játék. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Lábtenisz (fiúknak) Órakeret 

20 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Két- három ember sportbeli együttműködésének ismerete. 
Sportszerűség, szabálykövető magatartás.  

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technika, a taktika tudatos alkal-
mazása; a tanult szabályok ismerete. 
A lábteniszre jellemző együttműködések kialakítása, a képességek megerősíté-
se. 
A játékszituációk felismerése, és az arra adott adekvát válasz kialakítása. A 
játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten történő megoldása a 
szabálykövetés, és az ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A lábteniszre jellemző futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakor-
latok az ízületek átmozgatására, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok, 
bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával. A lábtenisz speci-
fikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai.  
A labda nélkül végzett mozgások – háromszög és csillagpontos helyezke-
dések, irányváltások, taposások helyben, félfordulatok, súlypontemelkedé-
sek, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságá-
nak, játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés kialakítása a saját térfélen belül.  
Labdás gyakorlatok 
A labda érintésének szabályai, könnyített labdaérintések és helyezkedés a 
megfelelő érintésekhez. Labda emelgetése, levegőben tartása egyénileg, 
párban és csoportokban. Passzok, légpasszok meghatározott testrésszel és 
érintésszámmal, helyben és mozgás közben.  Ügyességfejlesztés egy-két 
labdával, a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, a labda továb-
bítása változó magasságokban, mozgás közben. A lábtenisz technikájának 
gyakorlása testnevelési játékokban, kirúgós, fogójátékok labdával, cicajá-
tékok, pontszerzők, stilizált játékok. 
Adogatás, fogadás, a játék indítás taktikáinak gyakorlása. Együttműködés 
két, illetve három játékos között. A játék befejezésére törekvés, támadási 
taktikák, kiszorítás, rövidítés, átemelés, kifárasztás.  

Matematika: 
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány:  
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. 
Az emberi szervezet 
működése, energianye-
rési folyamatok. 
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Védekezési taktikák, felállásrend, területfelosztás, labdamentések a gya-
korlatban.  
A lábtenisz technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, tökéletesítése, al-
kalmazása új variációkban, szituációkban játékhelyzet közben.  
Páros és hármas csapatok versenyzése a szabályok – játékszabályok be-
gyakorlására. Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a 
játékszituáció elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdeké-
ben. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, 
egyszerűsített játékvezetésben. Rögzített játékidővel gyakorlás, osztályon 
belüli meccsek, villámtornák.  
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika) felhasználása a takti-
kai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-
roll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevé-
kenység természetes velejárója. A különböző szintű játékosok egymással 
szembeni toleranciája, azonos játékon belül az egyéneknek megfelelő kü-
lönböző szintű taktikai és technikai elvárások. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Lábtenisz, adogatás, fogadás, droppolás, csúsztatás, légpassz, 
felállásrend, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszervező-
dés, taktikai megoldások, támadási stratégia, védekezési straté-
gia, szabályegyeztetés. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Torna (gerenda és szalag lányoknak) Órakeret 

20 

Előzetes tudás 

A szertorna és ritmikus gimnasztika fogalma, alapismerete.  
Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 
Az alapvető torna és ritmikus gimnasztika mozgáselemek önálló bemutatása. 
A szabályok érthető megfogalmazása. 
A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az iskolai tornajellegű feladatok, ritmikus gimnasztikai mozgásformák során a 
reális énkép további alakítása. 
A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a tevé-
kenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 
Differenciált önálló végrehajtás az esztétikum fejlesztésére a ritmikus gimnasz-
tika mozgásrendszerén belül. 
Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. A test 
térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált mozgás és az 
erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Ritmikus gimnasztika  
Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben túl-
mutató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az esztéti-
kus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordi-
nációs képességfejlesztő eljárások. 
Gerenda  

Ének:  
Ritmus és tempó. 
 
 
Természettudomány:  
Az egyszerű gépek 
működési törvénysze-
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Állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, guggoló 
támaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, belendítés, hason fekvés-
ből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggo-
lásban. Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, 
homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 
Szalag 
A szalag használatát előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályo-
zó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás, tágas-
ság, forgásbiztonság stb.). A szalag mozgatásának szabályszerűségei, hul-
lám és körkörös mozgatás. A szalag vezetése mozgás közben. A ritmusér-
zék fejlesztése, önálló zeneválasztás. 

rűségei, forgatónyo-
maték, reakcióerő, 
egyensúly, tömegkö-
zéppont. 
Egyensúlyérzékelés, 
izomérzékelés, elsőse-
gély 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 
használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, átélése és tuda-
tos felvállalása. 
A női nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és esztétikájának ismere-
te. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, 
támogatása. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak Szaknyelvi kifejezés, ritmus, ütem, elem, vezényszó, RG-
motívum 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Minitenisz Órakeret 

20 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Az ütővel végzett egyéni sportjátékok tulajdonságainak ismerete. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Ütővel végzett sportjátékok eszközhasználatának elsajátítása, az alapvető tech-
nikai, taktikai és szabályismeretek tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A miniteniszre jellemző képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten tör-
ténő megoldása a szabálykövetés és az ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A miniteniszre felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, a miniteniszre jellemző spe-
cifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. 
A labda nélkül végzett mozgások – futások előre-hátra (változó irányok-
ba), gyors megindulások, irányváltások, taposások helyben. Testsúly áthe-
lyezések, félfordulatok. 
Helyezkedés a pályán, a terület védésének optimális kiindulópontjai.  
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
Az ütő fogása, tartása, lendítése. 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány:  
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. 
Az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok. 
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Az ütő használata labdatovábbításhoz, az ütés felkészítő lendítésének irá-
nyai, az ütő és labda ideális találkozási pontjainak megismerése.  
A labda megütése, kontroll és gyengített ütések. A labda birtoklása. 
A mozgástanulást segítő eszközök használata, karika, labdatartó, könnyí-
tett labda, stb.  
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai: a labda kezelése helyben és helyváltoztatás közben, 
változó távolságban, a labda továbbítása változó körülmények között, 
gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Alapütések, a tenyeres és fonák ütések technikájának gyakorlása, ritmus 
gyakorló ütések irányokba és leesési pontokra. Alapütések változó helyze-
tekben és magasságokban.  
Támadó és védekező ütések, leütések, emelések, rövidítés, droppolás, pör-
getett és nyesett ütések.  
A páros játék egyénitől eltérő technikájának és taktikájának megismerése, 
gyakorlása.  
A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazá-
sa játékszituációkban, és versenyszerű körülmények között. 
A játékszituáció megállítása, ismétlése, elemzése a mozgástanulás és takti-
ka tanulásának érdekében. 
Egyszerűsített szabályokkal játék osztály szinten – fokozatos bővítés a 
versenyszabályok irányába. 
Versenyzés, a szabályok – játékszabályok begyakorlása. Rövidített játék-
idővel gyakorlás, villámtornák. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral 
együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika felhasználása a takti-
kai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-
roll. A siker átélése a kudarc elfogadása mint a tevékenység természetes 
velejárója. A különböző szintű játékosok egymással szembeni toleranciája, 
azonos játékon belül az egyéneknek megfelelő különböző szintű taktikai és 
technikai elvárások.  
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötle-
tek kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás előnyei-
nek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Ütő, tenyeres, fonák, leütés, pörgetés, nyesés,  
adogató, fogadó, taktika, támadási helyzetek, védekezési hely-
zetek, problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, 
védekezési stratégia, játékfelfogás, megegyezésen alapuló játék. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Testnevelési és népi játékok Órakeret 

25 

Előzetes tudás 
Játékok, testnevelési játékok ismerete. Szabálykövetés, együttműködés a csapa-
ton belül és az ellenfelekkel. Együttes játékélmény szerzésre való hajlandóság. 
Népi és gyerekjátékok ismerete. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A mozgásos tevékenységek okozta játékélmények együttes átélésének fejlesz-
tése. A készségek és képességek fejlesztése. Csoportos együttműködések erősí-
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tése, a társak elfogadásának és segítésének támogatása. Hagyományőrzés. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Sportágakhoz szorosan nem kapcsolódó, azonban felkészítésre, bemelegí-
tésre, együttműködés fejlesztésére alkalmas versengések, vetélkedések 
eszközökkel, és eszközök nélkül. Együttműködést segítő sportági előkészí-
tő játékok kötött helyzet és szabályrendszerrel.  
Népi és gyerekjátékok, hagyományőrző, élethosszig űzhető egyszerű ver-
sengések, vetélkedések.  
Képesség és készségfejlesztés, játék és mozgásélmény összekapcsolása, 
együttműködés, támogatás, elfogadás erősítése. Sor és váltóversenyek; 
akadálypályák; fogó, futó, űző játékok; kidobós, kiütős és fogyasztó játé-
kok; küzdőjátékok; területszerző játékok; célba juttató játékok; népi és 
gyerekjátékok. Hagyományőrző, vagy élethosszig űzhető egyszerű játékok.  
Sportjátékok bemelegítő és levezető játékai. 
A sportjátékok egyes technikai és taktikai elemeinek rögzítését, illetve 
egyes nyílt mozgáskészség „éles” helyzetben történő tanulását segítő gya-
korlások, fejlesztések.  
A játékhelyzettel összefüggésben a tudatos cselekvésirányítás, és a csapat-
tagok közötti együttműködés begyakorlása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Csoporttaktika, stratégia kialakításának megismerése, a kreativitás erősíté-
se.  
Szabályelfogadás, szabálykövetés, mások tisztelete, a fair play elve.  
Játékélmény tudatosítása, az együttes sporttevékenység okozta öröm, és 
csoportkohézió megértése. Személyiségjegyek pozitív kialakítása, erősíté-
se.  
A küzdőszellemet, az akarati és kitartás segítő tulajdonságok erősítése a 
versenyszellemen keresztül. 
A konfliktusok és indulatok kezelésének megélése, megtanulása, az önis-
meret fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Játék és versenyszabályok, csapatválasztás, együttműködés, 
taktikázás, stratégia, elfogadás, támogatás, versenyhelyzet, küz-
dőszellem, csapatszellem, győzelemre törekvés, fair play. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Életmód Órakeret 
15  

Előzetes tudás 
Alapismeretek az emberi test felépítéséről.  
A különböző szervrendszerek működésbeli sajátosságai.  
Az egészséges életmód fogalma, a testmozgás fontossága. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudatosuljon a tanulókban az egészséges életmód fontossága, legyenek ké-
pesek felmérni, hogy a saját életvezetésüket hogyan tudják befolyásolni, il-
letve mi az, amiben egymásnak tanácsot, segítséget tudnak adni ahhoz, hogy 
elérjék a testi-lelki, fizikai jóllét érzését.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az emberi test felépítése, a szervrendszerek működése, egymáshoz való 
viszonyuk. 

Természettudomány: 
Az emberi test. 
A mozgás energiaigé-
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A gerinc felépítése, biomechanikailag, élettanilag helyes testtartás, főbb 
elváltozások a tartó rendszerben, az antigravitációs izmok működése, fon-
tosságának felismerése. 
A helyes gerinctartás és a megfelelő légzés megismerése, tudatosulása. 
Az izomrendszer. A sport jótékony hatásai.  
A légzés, a tüdő működése, kapcsolata a szív és keringési rendszerrel, a 
dohányzás káros hatásával, és az aerob illetve anaerob testmozgással. 
Egészséges életmód, táplálkozás, testmozgás kapcsolata. 
A különböző testmozgásformák hatása a szervezetre. 
Az egészség fogalma, fizikai és pszichés jóllét. 
A stressz kialakulása, jó és rossz stressz, stressztűrő képesség, stressz le-
küzdésének lehetőségei, relaxáció, autogén tréning, testmozgás. 
Káros szenvedélyek (koffein, dohányzás, alkohol, drogok stb.) kialakulá-
sa, hatásai a szervezetünkre, a társadalomra, egyénekre, korcsoporti, kor-
társ közösségre 
A drog, a dohányzás és az alkohol veszélyeinek tudatosítása, megelőzési 
formáik. 
A nemi érés folyamata, testi és lelki változások a pubertáskorban. 
A férfi és női nemi szervek felépítése, működése. 
Testi higiénia. 
Menstruációs ciklus. 
Fogamzásgátlás, terhesség, szülés. 
Nőgyógyászati vizsgálat, urológiai vizsgálat menete, fontossága. 
Szexuális úton terjedő fertőzések, betegségek. 

nye, az izommunka 
fizikája. Tejsavas erje-
dés.  
A mozgás és az egész-
ség közötti alapvető 
összefüggések. A moz-
gásszegény életmód 
egészségkárosító hatá-
sa. 
Személyi higiéné. Első-
segélynyújtás.  
Az edzettség, fittség 
állapotának biológiai 
leírása, vizsgálata és 
értékelése. 
Étrend, táplálék kiegé-
szítők, teljesítménynö-
velők - előnyök, hátrá-
nyok, veszélyek. 
A légzőrendszert veszé-
lyeztető környezeti ár-
talmak és káros szenve-
délyek. 
Keringési rendszer. 
Függőségek, a függősé-
gek megelőzése. 
 
 
Környezeti nevelés és 
életvitel: 
Az emberi szaporodás-
sal, szexualitással kap-
csolatos alapfogalmak. 
A nemi élettel kapcso-
latos személyes felelős-
ség felismerése, alapve-
tő morális és egészség-
ügyi szabályok betartá-
sa. 
A kockázatos, veszé-
lyes viselkedések, füg-
gőségek okai, elkerülé-
sének lehetőségei. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Testfelépítés, testtartás, deformitás, cardiorespiratorikus rendszer, 
cardiovaskularis rendszer, ingerület, rendszeres testedzés, optimális testsúly, 
aktív pihenés, testi higiénia, lelki egyensúly, a szabadidő hasznos eltöltése, 
egészségkárosító szokások (alkohol, dohányzás, drog) hatásai és megelőzésük, 
egészség, egészséges életmód, elhízás, helyes légzés (mellkasi, hasi, teljes), 
ideális testsúly, keringési rendszer, légző rendszer, motiváció, mozgatórendszer, 
passzív pihenés, prevenció, pulzus, rekreáció, serdülőkor, testi higiéné. 
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Tematikai egység / 
Fejlesztési cél 

Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok Órakeret  
25 

Előzetes tudás Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák. 
Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és a kihúzás. 
A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatai. 
Néhány egyszerű önvédelmi fogás. 
A test-test elleni küzdelem. 
Az érzelmek és az agresszió szabályozása. 
Mások teljesítményének elismerése. 
A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályai. 

 

A tematikai egy-
ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A krav maga tinédzser változatának (kravjunior) alapve-
tő megismerése és gyakorlatainak kontrollált végrehaj-
tása. 
Különböző eséstechnikák biztonságos végrehajtása társ 
közreműködésével is. 
A leggyakoribb utcai és iskolai támadások (bulling) 
elhárítása, azaz fojtásokból szabadulás, ütés- és rúgás-
védések megtanulása. 
Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, visel-
kedésminták elsajátítása a fenyegetettség elkerülésére.  
Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsa-
játítása. 
A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes elsajátításához szüksé-
ges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése természetes mozgás-
formák és játékos, egyéni és páros képességfejlesztő gyakorlatok alkalmazá-
sával (mászások, kúszások, emelések-hordások, függeszkedések, húzások-
tolások, kéziszerrel történő gyakorlatok). 
Játékok, versengések 
Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. Földharcjáték-
ok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett játékok.  
Az érdeklődő tanulók specifikus tudásának növelése a reguláris (délutáni, 
esti) edzésekre történő irányításhoz. 
Technikai képzés: 
Kiinduló helyzet és mozgások. 
Passzív és félpasszív állás, küzdőállások. Mozgások és technikák küzdőállás-
ból/küzdőállásban. 
Védekezések ütések ellen: 
360°-os külsővédekezések nagyívű (parasztlengő) ütések ellen. 
Belsővédekezések egyenes ütés ellen: szimultán és másfeles ritmusban, illet-
ve hátradőléssel és ágyékrúgással. 
Védekezések rúgások ellen: 
Ágyékrúgás védése kétféle taposó rúgással és elvezető lábmozgással. 
Köríves rúgások védése különböző régiókban (kéz, láb, és szimultán kéz/láb 
védekezés). 

Természettudomány, 
biológia:  
Izmok, ízületek, 
anatómiai ismere-
tek, testi és lelki 
harmónia. 
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Fojtások (choke és strangulation) megelőzése és elhárítása. 
Ellentámadások („counterattack”). 
Ütések: 
Egyenes ütések: nyitott tenyérrel és ököllel, különböző magasságban. 
Kalapács ütések: vízszintes és függőleges, különböző irányokban. 
Rúgások: 
Reguláris egyenes rúgás, taposó rúgás előre. 
Kombinációk a tanult ellentámadásokból. 
Egyéb technikák 
Esések: előre és hátra, vállon átfordulással is. 
Földről való felállás: előre, hátrafelé, startállásba. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. 
A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és tompítások 
elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása a veszélyes helyzetek és fenye-
getettség elkerülésére. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Biztonság az edzésen és sérülékeny pontok. Arányosság az önvédelemben; 
megtörtént utcai és iskolai (bulling) esetek elemzése és felkészülés hasonló 
helyzetek megelőzésére és elhárítására. Koncentrációs és önkontroll-
gyakorlatok. Az izmok nyújtása. Kézvédekezés, testvédekezés, a „kétszáz 
százalékos védekezés” jelentősége. Több ellenfél kezelése. 
Átfogó ismeretek  
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását befolyá-
soló alapvető motoros képességek ismeretei és életkorhoz igazított fejlesztés 
módszerei. 
Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő értékeinek 
ismertetésével (motoros, kognitív, szociális és érzelmi akarati tulajdonságok). 
Annak tudatosítása, hogy a küzdőmódokban a szerény, de határozott, vala-
mint szorgalmas és kitartó emberek találnak védelmi eszközt. 
A küzdősportok gyakorlásában alapvető elv az egészségi és élettani szabályok 
megtartásának elve: a gyakorlás és a pihenés helyes aránya, a helyes táplálko-
zás, a célszerű légzés, a túlerőltetés elkerülése. Az óvatosság, a figyelem és a 
józan helyzetmegítélés mellett le kell küzdeni az elbizakodottságot, a vigyá-
zatlanságot és a félelmet. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ütések, rúgások, fojtások. Hárítás, blokk, elvezetés, 
kampózó védekezés, belső védekezés, külső védekezés, 
360 fokos hárítás. Belépés. 

 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
tanév végén 

Atlétika jellegű feladatok 
Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 
Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult 
versenyszabályoknak megfelelően. 
Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 
Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendület-
szerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 
A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 
 
Sportjátékok (kosárlabdázás, kézilabdázás, labdarúgás, röplabdázás, floorball) 
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Az egyes sportágakra jellemző technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok isme-
rete és aktív, kooperatív gyakorlás. 
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló továbbfej-
lesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 
A technikák és taktikai megoldások ismeretének birtoklása, többnyire tudatos, a 
játékszerepnek megfelelő megválasztása. 
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkö-
telezett játék melletti állásfoglalás. 
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlásban. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társa-
kat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
 
Minitenisz 
A minitenisz technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játék önálló továbbfejlesz-
tése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek megfe-
lelő megválasztása. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társa-
kat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
A miniteniszhez szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak ismerete, és 
azok alkalmazása a gyakorlatban.  
 
Gerenda és szalag 
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, minő-
ségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Esztétikus 
és harmonikus előadásmód. 
Önálló gerenda és szalaggyakorlat, RG-motívumfüzér összeállítása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, ver-
senyszabályok ismerete. 
 
Önvédelmi és küzdőfeladatok  
A különböző eséstechnikák, gurulások, szabadulások és a kravteen önvédelmi 
gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 
Játékos állásküzdelemben (slowfight) jártasság. 
A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismere-
tek elsajátítása. 
A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 
 
Lábtenisz 
A lábtenisz technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játék önálló továbbfejlesz-
tése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek megfe-
lelő megválasztása. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társa-
kat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
A lábteniszhez szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak ismerete, és 
azok alkalmazása a gyakorlatban. 
 
Testnevelési játékok (alternatív és szabadidős mozgásrendszerek) 
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A testnevelési játékok elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 
A játékok szabályrendszerének felismerése, adekvát alkalmazása és a játék ön-
álló továbbfejlesztése. A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a 
játékszerepnek megfelelő megválasztása. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társa-
kat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
A testnevelési játékok során előforduló balesetvédelmi helyzetek felismerése, 
és azok megelőzése.  
 
Életmód 
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformi-
tás kockázatának értelmezése. Az egészségmegőrzés néhány gyakorlatának 
ismerete és felelős alkalmazása.  
A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása.  
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismereté-
ben. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek le-
küzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 
A nemi érés az életkornak megfelelő folyamatának ismerete, higiéniája.  

 
3.9.1.1.2 9. évfolyam 
  
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél Kézilabda Órakeret 
20 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
Jártasság az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
A testnevelési játékok kreatív alkalmazása. 
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete, együttműködési készség. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kézilabda játékszituációiban az alapvető technikai elemek, taktikai ismere-
tek, szabályok elsajátítása tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 
történő megoldása a szabálykövetés, a csoport együttműködés, a csapattársak 
és az ellenfél tisztelete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG  
Az együttműködést, csapatjátékot lehetővé tevő fizikai képességek, tech-
nikák, motoros készségek elsajátítása. 
Labdás ügyességfejlesztés, motivációs dobó, elkapó játékok. 
Labda nélkül: Elfutó, elszakadó, területlezáró futójátékok. Különböző 
irányú, sebességű, dinamikájú futások, irányváltoztatások, fordulatok, a 
társ, ellenfél futómozgásának követése. Indulócselek labda nélkül, térnye-
résre törekvéssel mindkét irányba. Labda nélküli taktikai elemek, helyez-
kedések, mozgások, védő nélkül, passzív, fél aktív védővel. 
Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások támadó, illetve védő játékos ese-
tén. Labdakezelési gyakorlatok 2−3−4-es csoportokban, egy-két kézzel. 
Egykezes-kétkezes alsó-, oldalsó-, felsőátadások talajról és felugrásból 
cselezés után is. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalma-
zása mindkét oldalra. Kapura lövések talajról, felugrásból és beugrásból, 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alakza-
tok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány: 
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. 
Az emberi szervezet 
működése, energianye-
rési folyamatok. 
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védő nélkül, passzív, fél aktív védővel. 
Ismerkedés a játékkal: 
Labdás technikai elemek dobások, elkapások, labda megtartások, labda-
szerzések helyben és különböző irányú mozgásokkal, védő nélkül, pasz-
szív, fél aktív védővel. 
Egyéni és páros támadó elemek, kapura törések, lövések. Ütközés talajon 
és levegőben. Sáncolás. Különböző védekezési rendszerek. 
A test-test elleni játék a védelemben, támadásban védő nélkül, passzív, fél 
aktív védővel. 
Az együttműködés, átadások és lövés pontosságának fontosságára irányu-
ló játékok, csapatversenyek. A cél az, hogy a tanórákon a domináns sze-
repet a játék töltse be. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A személyes érdek alárendelése a csapat érdeknek. 
A labda előre juttatásának módozatai, a labdavezetések, és átadások a 
védők mozgásának, mozgatásának viszonylatában. 
Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadás befejezések leroha-
násból rendezetlen védelem elleni játékból hat-kilenc méterről különböző 
ugrásos lövésekkel, folyosók, támadó sávok nyitásának alkalmazása. 
Szélsőbefutások, beállós játék elméleti ismeretei. Üres területre befutások, 
bejátszások. A test-test elleni játék a támadásban. 
Védekező taktika: Védekezés emberfogással, terület- és vegyes védekezés 
alkalmazása a játékban.  
Pontszerzők, cicajátékok, dobóversenyek, kézilabda játék területi megkö-
tésekkel, tudásnak megfelelő tematikus szabálymódosításokkal. 
Ütközés talajon és levegőben. Sáncolás. A test-test elleni játék a védelem-
ben. A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az 
életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, probléma-
orientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegye-
zésen alapuló játék. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Úszás Órakeret 
15 

Előzetes tudás 

Levegő visszatartásának képessége, hidegtűrés, biztonságos mozgás és tájé-
kozódás a vízben, víz alatt.  
25 m mellúszás, 25 m hátúszás és/vagy gyorsúszás, egyszerű rajttal, forduló-
val. 
A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 
Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő visel-
kedési szabályai ismerete, betartása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Úszótechnika javítása, megszilárdítása, az úszóerő és az állóképesség fejlesz-
tése, a monotónia tűrés fokozása.  
Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízben és a víz alatti úszások során, a 
pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 
A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele a 
bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is. 
Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izomfejlesztő gya-
korlatok eszközzel és eszköz nélkül. 
Gyakorlatok a lábmunka-karmunka koordinálására, légvétel nélkül-
légvétellel hason, ill. háton, váltott és páros kar-. Lábmunkával. Gyakorlás 
víz alatt nyitott szemmel, eszközzel és eszköz nélkül.  Egyéni-páros gya-
korlatok, tárgyfelhozások. 
Technikai képzés három úszásnemben (gyors, mell, hát), aerob állóképes-
ség fejlesztés. 
33 m úszás alaptechnikával két tetszőleges úszásnemben. 
200 m úszás tetszőleges úszásnemben. 
Vízbiztonságot fokozó feladatok, vízbe ugrások, rajtfejes, vízből mentés 
technikája (elmélet és gyakorlat) mentési játékok, szimulációk. 
Az úszótechnika csiszolása a gazdaságosabb erőközlés érdekében. 
Az úszás távjának növelése, a munka és pihenő arányának javítása, az 
úszás adta monotónia tűrése. Szakaszos úszások 800−1000−1200 m-en 
választott technikával. 
A szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás) és az úszás összekötése 
optimális sebességmegtartással.  
Az úszásnemnek megfelelő és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a 
célba érés játékos elsajátítása. 
Játékos sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika rész-
leges (pl. csak lábmunka) vagy teljes alkalmazásával.  
Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, nagy 
vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 
Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 
Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó kiinduló 
helyzetekből. Gyógyúszó gyakorlatok. 
Úszóversenyek, vízbiztonságot fejlesztő játékos versengések 
Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 
Relaxációs gyakorlatok vízben. 
Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 
Mentőugrások elsajátítása. 
Sérült megközelítésének és megragadásának szabályai. 
Víz alatti úszások, tárgyfelhozások a medence aljáról. Tárgyak „vonszolá-
sa”, húzása a vízben. 
Továbbhaladás passzív társsal a vízben, növekvő távolságon. 
A vízből mentés technikájának csiszolása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az úszás eredményeként a pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás lehe-
tőségeinek, motívumának széles körű ismerete. 
A fej vízbe tételének hatása a vízfekvésre. 
Önismeret, önfejlesztés – élethossziglan fenntartható attitűd tudatosulása. 
Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete. 
A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak, pontos 
menetének ismerete. 
A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos félel-
mek és sikerek megfogalmazása, átélése és leküzdése. 
Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a cso-
port közös érdekeinek figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. 

Természettudomány:  
Közegellenállás, a víz 
tulajdonágai, felhajtó-
erő, és vízszennyezés. 
Newton és Arkhimé-
dész törvényei. 
 
 
Természettudomány:  
Személyi higiénia, test-
ápolás, hypotermia. 
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Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, átcsapós for-
duló, vízből mentés, mentőugrás. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Testnevelési és népi játékok Órakeret 
15 

Előzetes tudás Fogó-, kidobó, területszerző, pontszerző játékok ismerete a korábbi évfo-
lyamokból. Szabályok, együttműködés elfogadása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az együtt játszás örömének, az egymás ellen játszás szabályainak fejlesztése. 
A sportjátékok technikai és taktikai elemeinek előkészítése, megértetése, 
továbbfejlesztése, alkalmazása. Népi kultúránk, eleink játékainak megisme-
rése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A játék értelmezése, játékképesség, játéköröm, átélése. Csapatalakítás, 
csapattagság. Területszerzés, területelfoglalás, védés, megtartás és lezárás 
képességének fejlesztése. Labdadobások, elkapások, elfutások. Eszköz-
megszerzések, eszközvédések.  
Futások, ugrások, mászások, csúszások, kúszások, hely- és helyzetváltoz-
tatások, talajon, szereken, szerek, akadályok alatt, fölött, átugrások, átbú-
jások, átlendülések, egyéni, páros, csoportos és csapat együttműködések, 
egyéni, csoport- és együttes feladatok. 
Játékok, versenyek kör, sor, vonal, oszlop, térfél, és egyéb felosztásban. 
Játékok, versenyek labdával, pontszerző, fogyasztó, területfoglaló céllal, 
érintő, labdavezető, dobó, ütő, rugó, gurító feladatokkal. 
A labdajátékok előkészítése, közösségépítés, együttműködés, csapattakti-
ka kialakítása, szabálykövetés. Labdanélküli mozgások előkészítése, vé-
dő, támadó szerep, lábmunka kialakítása, labdakezelési készség fejleszté-
se, labdával való bánásmód, labdás ügyességfejlesztése. Technikai-
taktikai elemek előkészítése, játékos körülmények közötti gyakorlása, 
kondicionális feltételek megteremtése, aerob képességek, dinamikus 
irányváltások, térérzékelés fejlesztése, a tudatos játék kialakítása, összjá-
ték erősítése.  
Stratégiai jellegű, az életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő 
játékok. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Fogójátékok, küzdőjátékok tábori és népi játékok alkalmazása a túlélési, 
életben maradási, a vadász és préda motivációk, szerepek jelen korba való 
átemelésével, az ilyen értelemben ma is szükséges szellemi és fizikai ké-
pességek előhívásával a tér minden lehetséges irányába történő mozgá-
sokkal, egyéni, kreatív megoldás ötletekkel. 
Kapcsolatteremtés, gyors reakciók, indulatok, érzelmek koordinálása. 
Küzdőjátékok azonos képességű párokkal, csapatokkal. 
A küzdőszellem, bátorság, időzítés, test-test elleni helyzetek elfogadása, 
egyensúlyfejlesztés, anaerob erőfejlesztés. 
Népi játékokban az ősi, nemi, korosztályos, hadi, vadász és földművelő 
közösségek egymást elfogadó, egymást erősítő játékainak, dalainak meg-
ismerése, toleranciafejlesztés, közösségépítés. Dalos népi játék- és tánc-
kultúránk, népdalkincsünk, megismertetése, a fiú-lány szerep, a kint-bent, 
a kör mint ősi forma felhasználásával.  

Történelem:  
Egyes korai kultúrák 
játékai, sporttörténet, 
hadtörténet és sportág-
történet kapcsolatai. 
Sportjátékok ábrázolá-
sai. 
 
 
Ének:  
Népdalkincsünk, népi 
játékaink, körtáncaink. 
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Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Együttműködés, csapatszellem, csapattaktika, kreativitás, szabálykövetés, 
együtt játszás, győzelemre törés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Torna Órakeret 
20 

Előzetes tudás 

Jártasság az előző évben talajon és szereken tanult gurulóátfordulások, 
egyensúlyi, támasz-, és függő helyzetek, támaszugrások végrehajtásában. 
Különböző eszközökön és tornaszereken támaszban és függésben súlypont 
áthelyezések, lendületek biztonságos ismerete. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapismeretek a tornasport versenyrendszeréről. Az iskolai tornajellegű fel-
adatok, során a reális önértékelés, énkép további alakítása. 
A gyakorlás során fizikai képességek-gyorsasági erő, erő-állóképesség, haj-
lékonyság fejlesztése. A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel 
nélküli segítségadás, és annak elfogadása, egymás bátorítása révén a tevé-
kenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás 
fejlesztése a torna, az esztétikus mozgások, rendszerén belül. A tanulási fo-
lyamat során önálló értelmezés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Az esztétikus, feszes, megtartott testmozgás további javítása. A saját test 
térbeli, időbeli helyzetének, és dinamikájának pontos érzékelése, valamint 
a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. A 
helyes tartás, optimális tónuselosztás, felesleges izommunka kiküszöbölé-
se, a tanulási folyamat motiváltsága, új elemek részlegesen önálló, bal-
esetmentes begyakorlása. A tanult torna mozgáselemek önálló bemutatá-
sa.  Mozgásos önkifejezés. 
Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, moz-
gásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. 
Talajon, korláton, gyűrűn és különböző eszközök segítségével a korábbi 
követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakor-
lása egységesen és differenciáltan.  
Talajon előkészítő, rávezető gyakorlatok, majd segítségadással különböző 
irányú átfordulások, kéz-, fej-, tarkó támaszos helyzetek, tartásos és moz-
gásos elemek előre, oldalra és hátra, különböző billenések.  
Korláton előkészítő, rávezető gyakorlatok, majd segítségadással támaszok 
és függések, lépegetések, támlázások, alaplendületek, pedzések, helyzet-
változtatások a test különböző tengelyei mentén, egyensúly gyakorlatok 
gyakorlása.  
Gyűrűn korrekt alaplendületből indított lefüggések, lebegő függések, hát-
só függések, leugrások.  
Ugrószekrényen támaszugrások zárt és terpesztett lábbal, a vállból lökés 
hangsúlyozásával, átugrások, átlendülések, átfordulások, a billenő mozgás 
hangsúlyozása, stabil, dinamikus támasz helyzet. 
Gerendán törekvés az esztétikus és harmonikus előadásmódra (feszítések, 
lazítások, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása).  
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának kombinációinak és köté-
seinek, differenciált továbbfejlesztése.  
Térbeli, időbeli tervezettség, pontos időzítések.  
A lendülések, lendületek pontos megindítása, megállítása, mozgásrészek 

Természettudomány, 
fizika:  
Az egyszerű gépek mű-
ködési törvényszerűsé-
gei, forgatónyomaték, 
reakcióerő, egyensúly, 
tömegközéppont. 
 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Izometriás és izotóniás 
izomműködés, anaerob 
energianyerés, egyen-
súlyérzékelés, izomér-
zékelés, testkép, 
antagonista izomműkö-
dések elsősegély, 
Izomtónus, tónus elosz-
tás, a gerinc statikája. 
 
 
Társadalomismeret, 
környezeti nevelés és 
életvitel:  
Társas viselkedés, ön-
ismeret, énkép, jellem, 
önreflexió. 
 
 
Minden tantárgy: 
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analizáló, majd automatizált végrehajtása.  
Kéziszerekkel gördülékenyen, erőlködés nélkül végrehajtott alapelemek. 
A belsővé vált készségek alkalmazása a helyes testtartás felvételében, 
fenntartásában és rögzítésében. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetőségének megjelenítése az 
elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 
A gyakorlatbemutatás belsőleg átélt, önkifejező jellegű.  
A gyakorlás során a testhelyzetek uralása, a statikus és dinamikus térbeli 
helyzet tervezése, ellenőrzése, a testkép folyamatos differenciálása, felépí-
tése. Mozgáseltérések érzékelése, és korrekciója. Verbális utasítások ér-
telmezése, pontos testi alkalmazása.  
Tanulói segítségadás megtanulása és elfogadása. 

Kooperatív munka, 
együttműködés. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Elem, elemkötések, gyakorlat, gyakorlatsor, dinamikus, statikus, térbeli helyzet 
tervezése, kontroll, testkép. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kosárlabda Órakeret 
20 

Előzetes tudás 

A testnevelési játékok és labdás előkészítők életkornak megfelelő technikai 
és taktikai ismeretei, a csapatjátékokban való elméleti és gyakorlati jártasság.  
A kosárlabda technikai alapelemeinek ismerete. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Alapvető labdás készségek birtoklása.  
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete.  
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Új játékfeladatokban és játékszituációkban a technikai, taktikai ismeretek 
bővítése, labdás és labda nélküli támadó - védő technikák, taktikák megisme-
rése.  
Szabályok tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 
történő megoldása a szabálykövetés, a csoport együttműködés és az ellenfél 
tisztelete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Általános és sportág-specifikus erő-állóképesség, gyorsaság fejlesztése, 
megfelelő hajlékonyság, ruganyosság, dinamika és dobóképesség elérése, 
koncentrációs képesség, finomkoordináció kialakítása. 
Téri tájékozódás, időérzékelés, idő- és térbeosztás, mélységi stratégiák, 
dobó koordináció, szöglezárások, ütközések tervezése, elfogadása. 
Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testneve-
lési játékok. 
A labda nélkül végzett különböző irányú mozgások – szlalom futások, 
vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások 
páros és egy lábbal, váltott lábbal. 
Az alapmozgások nagyszámú variációja több irányban, váltakozó sebes-
séggel. 
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
A helyezkedés, a helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harc-

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alakza-
tok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. 
 
 
Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
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ban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda 
megszerzéséért. 
Labdás ügyességfejlesztés, a labda fogadása, kezelése fokozódó lendület-
ben, magasságban, távolságban, a labda továbbítása változó magasságok-
ban, futás közben is, labdavezetések, haladások a labdával gyors irányvál-
tásokkal és ritmusváltásokkal. 
Labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, 
szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mel-
lett is. magas, mély labdavezetések, helyben és mozgás közben, egy kéz-
zel, váltott kézzel történő labdavezetések helyben és mozgás közben, bo-
nyolultabb labdaátadások, kosárszerzések helyből, mozgásból és labdave-
zetésből. 
A mozgástanulást segítő eszközök használata. 
Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. vál-
tozó játékszabályok, esélykiegyenlítő játékok, fordított eredményszámí-
tás). 
A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az élet-
szerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 
Dobásfajták helyből, labdavezetésből, kapott labdával. 
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék anyagá-
nak beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatok-
kal. Pontszerzők, emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 
Emberfogás, területvédekezés, a védekezés váltogatása, a védekezések 
kiterjesztése egész pályára. 
A mozgó rendszerű és ötletjáték összekapcsolása támadásban, és védeke-
zés az adott támadó rendszerek ellen. 
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, 
büntetődobás utáni támadás és védekezés). 
Ötlet játék szabadon és szabály megkötésekkel, egyszerűsített szabályok-
kal, egy kosárra is, a passzolás, üres terület megértését elősegítő létszám 
fölényes helyzetekben is. 
Versenyzés: dobóversenyek, passzoló versenyek, játék egy- és két kosárra 
verseny szituációban. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Közösségi érzés, felelősség, csapat stratégia és taktika, szerepelfogadás, 
csere megértése, elfogadása. Felesleges labdapattintások kiiktatása.  
A támadás ritmusának, tempójának megértése.  
Taktika közös kidolgozása, kollektív és egyéni cselekvéstanulás. 
Szabályismeret, szabálykövetés, egyén és közösség relációja, ellenfél tak-
tikájának feltérképezése, saját akarat érvényesítése 
Ügyességfejlesztés, fél aktív, aktív védővel. Kétkezesség. 

működése, energianye-
rési folyamatok. 
 
 
Történelem:  
A sportág története. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Lepattanó labda, súlypontképzés, lerohanás, létszám fölény kialakítása, terület-
védelem, emberfogás. 

 
 
Tematikai egység / Fej-

lesztési cél 
Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 

Előzetes tudás Az alapvető önvédelmi fogások és eséstechnikák. 
Grundbirkózás alaphelyzetek, kitolás és a kihúzás. 
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A dzsúdó elemi guruló- és esés gyakorlatai. 
Néhány egyszerű önvédelmi fogás. 
A test-test elleni küzdelem. 
Az érzelmek és az agresszió szabályozása. 
Mások teljesítményének elismerése. 
A tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályai. 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

A Krav Maga tinédzser változatának (kravjunior) alapvető megismerése 
és gyakorlatainak kontrollált végrehajtása. 
Különböző eséstechnikák biztonságos végrehajtása társ közreműködé-
sével is. 
A leggyakoribb utcai és iskolai támadások (bulling) elhárítása, azaz 
fojtásokból szabadulás, ütés- és rúgásvédések megtanulása. 
Veszélyes helyzetek, fenyegetettség felismerése, viselkedésminták elsa-
játítása a fenyegetettség elkerülésére.  
Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek elsajátítása. 
A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes elsajátításához szükséges kondicionális és 
koordinációs képességek fejlesztése természetes mozgásformák és játékos, egyéni és páros képes-
ségfejlesztő gyakorlatok alkalmazásával (mászások, kúszások, emelések-hordások, függeszkedések, 
húzások-tolások, kéziszerrel történő gyakorlatok). 
Játékok, versengések 
Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. Földharcjátékok (szőnyegfelület ese-
tén). Állásban végzett játékok.  
Az érdeklődő tanulók specifikus tudásának növelése a reguláris (délutáni, esti) edzésekre történő 
irányításhoz. 
Technikai képzés: 
Kiinduló helyzet és mozgások. 
Passzív és félpasszív állás, küzdőállások. Mozgások és technikák. 
küzdőállásból/küzdőállásban. 
Védekezések ütések ellen: 
360°-os külsővédekezések nagyívű ütések („parasztlengő) ellen. 
Belsővédekezések egyenes ütés ellen: szimultán és másfeles ritmusban, illetve hátradőléssel és 
ágyékrúgással. 
Védekezések rúgások ellen: 
Ágyékrúgás védése kétféle taposó rúgással és elvezető lábmozgással. 
Köríves rúgások védése különböző régiókban (kéz, láb és szimultán kéz/láb védekezés). 
Fojtások (choke és strangulation) megelőzése és elhárítása. 
Ellentámadások („counterattack”) 
Ütések: 
Egyenes ütések: nyitott tenyérrel és ököllel, különböző magasságban. 
Kalapácsütések: vízszintes és függőleges, különböző irányokban. 
Rúgások: 
reguláris egyenes rúgás, taposó rúgás előre. 
Kombinációk a tanult ellentámadásokból. 
Egyéb technikák 
Esések: előre és hátra, vállon átfordulással is. 
Földről való felállás: előre, hátrafelé, startállásba. 
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Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. 
A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és tompítások elsajátításával. Viselke-
désminták elsajátítása a veszélyes helyzetek és fenyegetettség elkerülésére. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Biztonság az edzésen és sérülékeny pontok. Arányosság az önvédelemben; Koncentrációs és ön-
kontroll-gyakorlatok. Az izmok nyújtása. Kézvédekezés, testvédekezés, a „kétszáz százalékos vé-
dekezés” jelentősége. Több ellenfél kezelése. 
Átfogó ismeretek  
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását befolyásoló alapvető motoros 
képességek ismeretei és életkorhoz igazított fejlesztés módszerei. 
A küzdősportok gyakorlásában alapvető elv az egészségi és élettani szabályok megtartásának elve: 
a gyakorlás és a pihenés helyes aránya, a helyes táplálkozás, a célszerű légzés, a túlerőltetés elkerü-
lése. Az óvatosság, a figyelem és a józan helyzetmegítélés mellett le kell küzdeni az elbizakodottsá-
got, a vigyázatlanságot és a félelmet. 

Kulcsfogalmak / fogal-
mak 

Ütések, rúgások, fojtások. Hárítás, blokk, elvezetés, kampózó védeke-
zés, belső védekezés, külső védekezés, 360 fokos hárítás. Belépés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kondicionáló termi foglalkozások Órakeret 
10 

Előzetes tudás Az erőfejlesztő- és cardiogépek működésének ismerete, szabad súlyok bal-
esetmentes használata, saját erő felmérése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statikus és dinamikus izommunka megértése, antagonisták, bemelegítés, 
nyújtás fontosságának és módszereinek megismerése. 
Szériák, ismétlés számok. Kondicionális képességek saját élménnyel való 
megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Motoros képességek, elsősorban erő-állóképesség, gyorserő, fejlesztése 
saját súllyal és kondicionáló gépek segítségével.  
Dinamikus és statikus gyakorlatok.  
Aerob állóképesség fejlesztése kardio gépek egyenletes és változó intenzi-
tású programjaival.  
Stretching. 
A teljes test felosztása. Edzésprogram készítése meghatározott rész célok-
ra.  
Feszítés-lazítás, dinamikus erőközlés, folyamatos, szakaszos és gyorsító 
jellegű végrehajtások. 
Törekvés az aerob körülmények fenntartására az életkori sajátosságok 
figyelembe vételével. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Igényes, önálló erősítőterv (előkészítés, edzés, lazítás, relaxáció, leveze-
tés) összeállítása.  
Alapvető anatómiai ismeretek, az izomműködésről, ízületekről, reális ön-
ismeret kialakítása, énkép és önelfogadás, a saját célok megfogalmazása, 
ehhez szükséges ellenállások, feladatok, gyakorlatok felépítése. 
Funkció öröm. Ismeretek a szervezet terhelésre adott reakcióiról, energia 
nyerés alapjairól.  

Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi test felépíté-
se. 
Izomtan, táplálkozás-
tan, idegi szabályozás, 
alapvető energianyerési 
folyamatok. 
 
 
Természettudomány, 
fizika: 
Egykarú és kétkarú 
emelő, csiga rendsze-
rek. 
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Helyes végrehajtások elsajátítása, helyes légzés technika, baleset megelő-
zési, higiéniai ismeretek, biztonsági ismeretek.  
Lazító, nyújtó gyakorlatok, streching. Az egyes főbb izomcsoportok ana-
tómiai jellemzői, az izom reagálása külső hatásokra.  
Táplálkozási alapismeretek 
A törzs és medence izomzatának a helyes testtartás érdekében történő 
erősítése. Egyoldalú terhelések elkerülése. 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 
Erő, állóképesség, gyorsaság, maximális erő, aerob, anaerob, széria, sorozat, 
statikus, dinamikus, legyőző, engedő izomműködés. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Röplabda Órakeret 
20 

Előzetes tudás Az előző évfolyamban elsajátított mozgások, felugrások, labda érintések, 
támadó és védekező taktikai elemek.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő játék elérése a három érintés kihasználásával. Védő-, előkészítő- 
és befejező ütések tudatos alkalmazása. Két-három játékos együtt működése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Technikai elemek végrehajtása optimális erőközléssel, pontossággal, fo-
lyamatossággal, és csökkenő hibaszázalékkal. 
A tempóérzéket fejlesztő gyakorlatok, szökdelések, fel- és leugrások, 
mélységi és oldalirányú mozgások. 
Labdakezelés különböző testhelyzetekben, talajon és levegőben. Két láb-
ról történő függőleges felugrások. 
A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól 
dobott vagy falra feljátszott labdával. 
Gurulások, vetődések. 
Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó cél-
tárgyra vagy társhoz. 
A sáncolás technikája egyénileg és párban. 
Két-három fős támadási taktikák védelem nélkül, passzív, majd fél aktív 
védelem ellen, védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás befeje-
zések (erő, ív, elhelyezés stb.). 
Alaphelyzetek, alapmozgások, hozzáállások, továbbítások technikái, 
egyenesen és oldalt.  
Íves, emelt, szúrt átadások.  
Védő érintések szemből, ill. oldalra, nyitásfogadás dobott, ütött labdából.  
Feladás, leütés kísérletek, sáncolás, nyitás. 
Taktika: játék csillagalakzatban, a „három érintés” kijátszása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A tanult játékstratégiák, támadó és védő alaptaktika. 
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötle-
tek kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás előnyei-
nek, jelentőségének képviselete. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-
roll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevé-
kenység természetes velejárója.  
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituá-

Matematika: 
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alakza-
tok, tájékozódás. 
 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Vizuális kommuniká-
ció. 
 
 
Természettudomány, 
fizika: 
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. 
 
 
Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energianye-
rési folyamatok. 
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ció megállítása, elemzése, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság, vagy 
technikai hiba korrekciója érdekében.  
Játék egyszerűsített szabályokkal, majd az elsajátított játéktudásnak meg-
felelő színvonalú játékszabályok alkalmazásával. Szabályok betartatása 
növekvő tudatossággal és önállósággal az osztályszintű gyakorlások és 
mérkőzések során. 
Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, 
egyszerűsített játékvezetésben. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, probléma-
orientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegye-
zésen alapuló játék. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Labdarúgás Órakeret 
20 

Előzetes tudás 

Az életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Alapvető labdás és labda nélküli mozgások, technikák ismerete. Háromszö-
gek, üres területre futás, 2:1 elleni játék, kényszerítő helyzet. 
A csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabály-
ismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, ill. motoros szin-
ten történő megoldása, szabálykövetés, csoporttervezés és együtt működés.  
Az ellenfél tisztelete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Futások iram- és irányváltásokkal, súlypont-áthelyezésekkel, testcselek-
kel, felugrásokkal, védekező mozgásokkal egyénileg és párban. Sportág 
specifikus futóiskola, ugróiskola. Motoros képességek egyénre szabott 
fejlesztése. 
Labdás technikai elemek végrehajtása fokozódó kitartással, variációban, 
lendületben, magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal. 
A labdás koordináció fejlesztése. Labdakezelések helyben, mozgás köz-
ben és irányváltoztatással, labdavezetések, átadások mindkét lábbal. Rö-
vid és hosszú labdaátadások mindkét lábbal, fejjel. Átadások, átvételek 
mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. Lágy és kemény pasz-
szok különböző távolságokra. 
Induló-, futó-, átadási és lövő cselek védővel szemben. Kapura lövések 
különböző rúgástechnikákkal, belsővel, külsővel, teli csüddel, csavarások, 
nyesések. Fejelések technikái talajról, levegőből, társnak vagy kapura. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Háromszögek, üres területre futások, bejátszások, 2:1 elleni játék, kény-
szerítő átadás, helycserék, mélységi támadások.  
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 
A játék technikájának, taktikájának és szabályainak alapfokú ismerete és 
alkalmazása. 
Helyezkedés, gyors indulás, a jobb helyzetben lévő társ időben való meg-

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alakza-
tok, tájékozódás. 
 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Vizuális kommuniká-
ció. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. 
 
 
Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energianye-
rési folyamatok. 
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játszása, betörés, gyors indítás, pontrúgások, lövések labdavezetésből, 
kapott labdából, átvétellel és kapásból. 
Egyéni védekezés, csapatvédekezés, emberfogásos védekezés, területvé-
dekezés, vegyes védekezés alapjai, párban, létszám fölényben. 
Kapura lövések álló labdából, labdavezetésből és kapott labdából mindkét 
lábbal. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, probléma-
orientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegye-
zésen alapuló játék. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Floorball Órakeret 
15 

Előzetes tudás 
Dinamikus mozgások labdával és labda nélkül irány- és ritmusváltásokkal.  
Átadások, ütések, lökések, elhúzások, alapvető ismerete.  
Háromszögelés, kényszerítő passz, terület védelem, emberfogás. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fizikai képességek fejlődése, futótechnika tökéletesedése labdával és labda 
nélkül, újabb játékelemek lövésfajták, cselezés tanulása. 
Mezőnyjátékosok specializálódása: csatár, hátvéd. 
Nagypályás játékra jellemző taktikai elemek és szabályok megismerés. 
Kapusok speciális fejlődése: mozdulat-, reakciógyorsaság  
Ütőtechnika fejlesztése, egy-két érintéses játék. 
Önálló bemelegítés készségszintű elsajátítása. 
Egyéni és csapatszintű teljesítménymotiváció, csapatfegyelem kialakulása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Gyors erő, gyorsaság, kéz-láb koordináció, szemkontroll nélküli labdás 
technikák. 
Labdaterelés, labdafedezések, emelések helyből, közeledő és távolodó 
labdával, átadások mindkét oldalról (fonák, tenyeres) „helyben”, átvéte-
lek: lábbal, ütővel mindkét oldalra, átadások és átvételek „helyben” és 
mozgás közben, kapura ütések különböző távolságról, különböző szögből 
és helyzetekből, mindkét oldalról (fonák, tenyeres). 
Labdavezetésekben koordinált láb és ütő kapcsolat, emelt átadások álló 
helyzetből és mozgásból, fonák emelés. Ütött és húzott passzok, lövések 
mozgásból is.  
A cselezés alapjai – testcselek, cselezés ütővel, indulócsel, passzcsel, 
lövőcsel. Cselek mozgás közben passzív, majd fél aktív védővel. 
A játék technikájának, taktikájának és szabályainak alapfokú ismerete és 
alkalmazása.  
Játék egyszerűsített, ill. kötött szabályokkal, az érintések, irányok, pasz-
szok megkötésével. Lövő és védekező gyakorlatok, szerelés hátrálásból. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Törekvés a gyakorlatok felemelt fejjel való végzésére. 
Támadásban rendezett és rendezetlen védelem ellen, technikai és taktikai 
elemek, a legjobb helyzetben lévő társ időben való megjátszása „kénysze-
rítő”, gyors indítás, betörés, hatékony „buli”, beütés, szabadütés, rávezeté-
ses büntető. 
Technikai és taktikai elemek védekezésben (védőtávolság, hátramozgás, 
passzvonal, csapdázás, kitámadás, letámadás).  

Matematika:  
Logika, valószínűség 
számítás, térbeli alakza-
tok, tájékozódás. 
 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
Vizuális kommuniká-
ció. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. Kétkarú 
emelő, Newton I, III. 
törvénye. 
 
 
Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energianye-
rési folyamatok. 
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Egyéni védekezés: saját védőterületen való mozgás, a „szabad” labda 
megszerzése, labdaszerzés: szereléssel, „elhalászással”, lövés hárítása, 
akadályozása.  
Csapatvédekezés: területvédekezés, félpályás emberfogásos védekezés 
vegyes védekezés. 
Pontos passzok álló helyzetből és mozgásból, a labdalevétel, valamint a 
cselezés alapvető technikáinak ismerete.  
Kapus helyzetek, helyezkedések, bátorság próbák. 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 
Ütött és húzott lövések mozgásból is, fonák emelés, a cselezés alapjai – testcse-
lek, cselezés ütővel, induló-csel, passz-csel, lövő-csel. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei a tan-

év végén 

Egyéni sportformákban 
A gyakorolt egyéni mozgásformákban megbízható technika és erőnlét elérése, 
mely alkalmassá tesz az önálló rekreációs sportolásra, váratlan helyzetekben 
történő biztos tájékozódásra, és amely alapját képezi a további, egyre speciális 
fejlesztésnek.  
Az önirányítás és önkontroll alapjainak kiépítése, a téri, idői tájékozódás, test-
tudat, testkontroll fejlődés. Ismeretek a mozgásrészek analizálásáról, saját test 
térbeli, időbeli helyzetének, és dinamikájának érzékeléséről. A mozgásérzéke-
lés, és korrekció képességének fejlődése.  Az önismeret, önbizalom fejlődése. 
 
Önvédelmi és küzdőfeladatokban 
Alapismeretek a konfliktus lehetőségének jeleiről, az elkerülés lehetőségéről, 
erős motivációs bázis kiépülése a támadás elhárítására, menekülési bontó 
technikák alapjai, a hárítás és menekülés idejének minimalizálása. A különbö-
ző eséstechnikák, gurulások, szabadulások és a Krav Maga önvédelmi gyakor-
latainak játékos, alap szintű végrehajtása passzív, félaktív társsal. Játékos ál-
lásküzdelmek (slow fight) és könnyű harcban jártasság (light fight). 
 
Csapatjátékokban 
A játékok rendszerének alapszintű megértése, egyszerű együttműködések, 
alkalmazkodás csapattárshoz és ellenfélhez, egyszerű, célirányos támadás be-
fejezések. Egyéni- és csapat motivációk kialakulása, test-test elleni játék elfo-
gadása, labda biztonság fejlődése. 
A csapatszellem erősödése, differenciálódó taktikai érzék, jártasság megszer-
zése a labda nélküli és labdás technikai-taktikai elemekben, a labdaérintések 
számának tervezése. 
Aerob állóképesség és gyorsaság nagyfokú fejlődése. 
Mindkét végtag használata térbeli tájékozódás, a 2:1 elleni támadások alap 
sémáinak ismerete. Építő kommunikáció a pályán. A személyes érdekeket a 
csapat érdekei alá rendelő, magasabb szintű önkifejezést megjelenítő sporto-
lás. 
Célunk a konkrét, saját tevékenység által felelőssé, ezáltal pedig érvényessé 
válás érzésének megismertetése. Általános célunk ezen kívül jól motivált, kí-
váncsi, a sportmozgásokban magát kereső és megvalósító gyerekek nevelése, 
akik képesek az önirányítás és szabálykövetés egységére. 

 
3.9.1.1.3 10. évfolyam 

 
Tematikai egység 

/ Fejlesztési cél Kosárlabda Órakeret 
20 
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Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. Alap-
vető labdás készségek birtoklása. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályis-
meret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A kosárlabda-specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten tör-
ténő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete 
szempontjából is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A kosárlabdázásra felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. Általá-
nos, és a sportág-specifikus erő, állóképesség, gyorsaság fejlesztése, megfe-
lelő hajlékonyság, ruganyosság, dinamika, és dobóképesség elérése, kon-
centrációs képesség, finomkoordináció kialakítása. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, a kosárlabdára jellemző speci-
fikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. 
Technikai elemek 
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 
gyors megindulások, irányváltások, taposások helyben. Testsúlyáthelyezé-
sek, félfordulatok, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal. 
Téri tájékozódás, időérzékelés, idő és térbeosztás, mélységi stratégiák, dobó 
koordináció, szöglezárások, ütközések tervezése, elfogadása. 
Helyezkedés a pályán, a terület védésének optimális kiindulópontjai.  
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
Az emberfogás alapjai, a társ követése, megosztott figyelem több ember 
között. A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
A labda fogása, tartása, továbbítása, elkapása. A labda birtoklása. 
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai. Labdavezetés, a labda kezelése helyben és helyváltoz-
tatás közben, változó magasságban, távolságban. A labda továbbítása válto-
zó körülmények között, gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Magas és mély labdavezetések, helyben és mozgás közben; egy kézzel, vál-
tott kézzel történő labdavezetések helyben és mozgás közben; bonyolultabb 
labdaátadások. Kosárszerzések helyből, mozgásból és labdavezetésből. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban, 
cselek labdával és labda nélkül, küzdések test-test ellen a labda megszerzé-
séhez. 
A kosárlabdázás technikájának gyakorlása testnevelési játékokban: fogójá-
tékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, sti-
lizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és szabályis-
meretek mellett is. 
Taktikai elemek 
Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes anya-
gának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatok-
kal. 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközé-
sek, erő, energia. 
 
 
Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok 
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Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 
A második, harmadik hullám helye, jelentősége. 
Emberfogás, területvédekezés, a védekezés váltogatása, a védekezések ki-
terjesztése egész pályára. 
A mozgó rendszerű és ötletjáték összekapcsolása támadásban, és védekezés 
az adott támadó rendszerek ellen. 
A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, 
büntetődobás utáni támadás és védekezés). 
Páros és hármas és ötfős csapatok versenyzése a szabályok – játékszabályok 
begyakorlására. Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, 
a játékszituáció elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érde-
kében. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatha-
tó, egyszerűsített játékvezetésben. Rögzített játékidővel gyakorlás, osztá-
lyon belüli meccsek, villámtornák.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika) felhasználása a takti-
kai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. 
A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevékenység 
természetes velejárója. A különböző szintű játékosok egymással szembeni 
toleranciája, azonos játékon belül az egyéneknek megfelelő különböző szin-
tű taktikai és technikai elvárások. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Dobás, lepattanó, labdavezetés, cselezés, játékrendszer, taktika, 
támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorientált 
taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 
megegyezésen alapuló játék. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Labdarúgás Órakeret 

20 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályis-
meret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A labdarúgás specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten tör-
ténő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete 
szempontjából is. 

Ismeretek / Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A labdarúgásra felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, a labdarúgásra jellemző spe-
cifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. 
Technikai elemek 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
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A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 
gyors megindulások, irányváltások, taposások helyben. Testsúly áthelyezé-
sek, félfordulatok. 
Helyezkedés a pályán, a terület védésének optimális kiindulópontjai. 
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
Az emberfogás alapjai, a társ követése, megosztott figyelem több ember 
között. A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
A labda fogadása, tartása, továbbítása. A labda birtoklása belső csüddel, 
külső csüddel, rálépés. 
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai: labdavezetés, a labda kezelése helyben és helyváltoz-
tatás közben, változó magasságban, távolságban, a labda továbbítása válto-
zó körülmények között, gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Labdavezetések, helyben és mozgás közben, egy lábbal, váltott lábbal tör-
ténő labdavezetések helyben és mozgás közben, bonyolultabb labdaátadá-
sok. Kapura lövés helyből, mozgásból, kapott labdával és labdavezetésből, 
a láb különböző részeivel.  
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban, 
cselek labdával és labda nélkül, test-test elleni küzdelem a labda megszer-
zéséhez. 

Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. 
 
 
Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok. 

Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, átvételek 
mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. Lágy és kemény pasz-
szok különböző távolságokra. 
Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben. Kapura lövések rú-
gástechnikái. Fejelések technikái talajról, levegőből, társnak vagy kapura. 
Taktikai elemek: 
Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 
Rombuszban négy játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, 
folyamatos helycserékkel. Háromszögelés, kényszerítő passz, direktjáték.  
A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazá-
sa játékszituációkban, és versenyszerű körülmények között. 
A játékszituáció elemenkénti ismétlése a mozgástanulás és taktika tanulá-
sának érdekében. 
Egyszerűsített szabályokkal játék osztály szinten – fokozatos bővítés a ver-
senyszabályok irányába. 
Versenyzés, a szabályok – játékszabályok begyakorlása. Rövidített játék-
idővel gyakorlás, villámtornák. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral 
együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika) felhasználása a takti-
kai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-
roll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevé-
kenység természetes velejárója. A különböző szintű játékosok egymással 
szembeni toleranciája, azonos játékon belül az egyéneknek megfelelő kü-
lönböző szintű taktikai és technikai elvárások. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Lövés, cselezés, pontrúgások, fejelés, játékrendszer, taktika, 
támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorientált 
taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, 
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megegyezésen alapuló játék. 
 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Röplabda Órakeret 

20 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályis-
meret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A röplabda specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten tör-
ténő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete 
szempontjából is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A röplabdázásra felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, a röplabdára jellemző specifi-
kus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. A tempóérzéket fejlesztő 
gyakorlatok, szökdelések, fel- és leugrások, mélységi és oldalirányú moz-
gások. 
Technikai elemek 
A labda nélkül végzett mozgások, gyors megindulások, irányváltások, ta-
posások helyben. Testsúly áthelyezések, félfordulatok, ugrások páros és 
egy lábbal, váltott lábbal, érkezés testtel a talajra.  
Helyezkedés a pályán, a terület védésének optimális kiindulópontjai.  
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
A labda útjának követése, megosztott figyelem a pályán. A reakcióidő és a 
társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
Kosárérintés, alkarérintés, a labda fogadása, továbbítása. A labda birtoklá-
sa. Nyitás alsó érintéssel, kísérlet a felső nyitásra. Ütő mozdulat kialakítása. 
Helyezkedés a fogadott labdához. 
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai: adogatások helyben és helyváltoztatás közben, változó 
magasságban, távolságban, a labda továbbítása változó körülmények kö-
zött, irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. Labdakezelés különböző test-
helyzetekben, talajon és levegőben. A mélységlátást, labdához való igazo-
dást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. 
Gurulások, vetődések. Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulat-
lan majd mozgó céltárgyra vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg 
és párban. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdához való he-
lyezkedésben, mentő érintések.  
A röplabdázás technikájának gyakorlása testnevelési játékokban, fogójáté-
kok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, stili-
zált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és szabályis-
meretek mellett is. 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. 
 
 
Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai   
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Két-három fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, véde-
kező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelye-
zés stb. szempontjából). 
A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazá-
sa játékszituációkban, és versenyszerű körülmények között. 
A játékszituáció elemenkénti ismétlése a mozgástanulás és taktika tanulá-
sának érdekében. 
Egyszerűsített szabályokkal játék osztály szinten – fokozatos bővítés a ver-
senyszabályok irányába. 
Versenyzés, a szabályok – játékszabályok begyakorlása. Rövidített játék-
idővel gyakorlás, villámtornák. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral 
együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika) felhasználása a takti-
kai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-
roll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevé-
kenység természetes velejárója. A különböző szintű játékosok egymással 
szembeni toleranciája, azonos játékon belül az egyéneknek megfelelő kü-
lönböző szintű taktikai és technikai elvárások. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Kosárérintés, alkarérintés, nyitás, leütés, feladás, játékrendszer, 
taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, probléma-
orientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stra-
tégia, megegyezésen alapuló játék. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Kézilabda Órakeret 

15 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályis-
meret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A kézilabda specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten tör-
ténő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete 
szempontjából is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A kézilabdázásra felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, a kézilabdára jellemző speci-
fikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. 
Technikai elemek: 
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
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gyors megindulások, irányváltások, taposások helyben.  Rövid távú futások 
előre és a haladási iránynak háttal. Testsúly áthelyezések, félfordulatok, 
ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal. 
Helyezkedés a pályán, a terület védésének optimális kiindulópontjai.  
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
Az emberfogás alapjai, a társ követése, megosztott figyelem több ember 
között. Indulócselek labda nélkül, térnyerésre törekvéssel mindkét irányba. 
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. A kapus 
mozgástechnikája, kapusiskola. 
A labda fogása, tartása, továbbítása, elkapása. A labda birtoklása. 
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai: labdavezetés, a labda kezelése helyben és helyváltoz-
tatás közben, változó magasságban, távolságban, a labda továbbítása válto-
zó körülmények között, gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Labdakezelési gyakorlatok 2−3−4-es csoportokban, egy, két kézzel. Egy-
kezes-kétkezes alsó-, oldalsó-, felsőátadások talajról és felugrásból csele-
zés után is. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása 
mindkét oldalra. Kapura lövések talajról, felugrásból és beugrásból, beve-
tődésből. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harc-
ban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda 
megszerzéséhez. 
A kézilabdázás technikájának gyakorlása testnevelési játékokban, fogójá-
tékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, 
stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és sza-
bályismeretek mellett is. 

Fizika:  
Mozgások, ütközé-
sek, erő, energia. 
 
 
Természettudomány, 
Biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok. 

Taktikai elemek: 
Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadás-befejezések leroha-
násból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. Beállós játék. 
A test-test elleni játék a támadásban. 
Védekező taktika: Védekezés emberfogással, terület- és vegyes védekezés 
alkalmazása a játékban. Ütközés talajon és levegőben. Sáncolás. 6:0, 5:1, 
4:2 védekezési rendszerek. A test-test elleni játék a védelemben. 

 

A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazá-
sa játékszituációkban, és versenyszerű körülmények között. 
A játékszituáció elemenkénti ismétlése a mozgástanulás és taktika tanulá-
sának érdekében. 
Egyszerűsített szabályokkal játék osztály szinten – fokozatos bővítés a ver-
senyszabályok irányába. 
Versenyzés, a szabályok – játékszabályok begyakorlása. Rövidített játék-
idővel gyakorlás, villámtornák. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral 
együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika) felhasználása a takti-
kai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkont-
roll. A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevé-
kenység természetes velejárója. A különböző szintű játékosok egymással 
szembeni toleranciája, azonos játékon belül az egyéneknek megfelelő kü-
lönböző szintű taktikai és technikai elvárások. 
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Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Lövés, cselezés, játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi 
rend, önszerveződés, problémaorientált taktikai megoldás, tá-
madási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló 
játék. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Floorball Órakeret 

15 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Floorball szabályok alapszintű ismerete. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályis-
meret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A floorball specifikus képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten tör-
ténő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete 
szempontjából is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A floorballra felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, a floorballra jellemző specifi-
kus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. 
Technikai elemek: 
A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 
gyors megindulások, irányváltások.  Testsúly áthelyezések, fél és egész 
fordulatok.  
Helyezkedés a pályán, a terület védésének optimális kiindulópontjai.  
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
Az emberfogás alapjai, a társ követése, megosztott figyelem több ember 
között. Indulócselek labda nélkül, térnyerésre törekvéssel mindkét irányba. 
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. A kapus 
mozgásrepertoárja, kapusiskola. 
 
Az ütő fogása, tartása, lendítése. 
Labdaterelések, labdatovábbítás a talajon, ütés, húzás, bekísérés, emelés, 
levétel. Az ütő felkészítése a labdatovábbításhoz, a lendítések irányai, az 
ütő és labda ideális találkozási pontjainak megismerése.  
A passzolt labda megjátszása, kontroll és gyengített átadások. A labda vé-
dése, birtoklása. 
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai: a labda kezelése helyben és helyváltoztatás közben, 
változó távolságban, a labda továbbítása változó körülmények között, gyors 
irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Labdakezelési gyakorlatok 2−3−4-es csoportokban. Előkészítő és befejező 
passzok, kapura lövések. Átadások talajról cselezés után. Indulócsel, átadó-

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközé-
sek, erő, energia. 
 
 
Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok. 
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csel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. Kapura lövé-
sek, kapura emelések. 
A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban, 
a labda megszerzéséért. 
A labda védése ütővel, testtel, testcselekkel, fordulatokkal.  
A floorball technikájának gyakorlása testnevelési játékokban, fogójátékok 
labdavezetéssel, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, 
stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai elemek és szabály-
ismeretek mellett is. 
Taktikai elemek: 
Támadó taktika: Támadás-befejezések lerohanásból rendezetlen védelem 
elleni játékból. Létszámfölényes helyzetek kialakítása, szélső bepasszolá-
sok lövéshez. A test-test elleni játék a támadásban. 
Védekező taktika: Védekezés emberfogással, terület- és vegyes védekezés 
alkalmazása a játékban. Lövésblokkolás, védekezési rendszerek. A test-test 
elleni játék a védelemben. 

 

A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazá-
sa játékszituációkban, és versenyszerű körülmények között. 
A játékszituáció elemenkénti ismétlése a mozgástanulás és taktika tanulá-
sának érdekében. 
Egyszerűsített szabályokkal játék osztály szinten – fokozatos bővítés a ver-
senyszabályok irányába. 
Versenyzés, a szabályok – játékszabályok begyakorlása. Rövidített játék-
idővel gyakorlás, villámtornák. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral 
együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika) felhasználása a takti-
kai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. 
A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevékenység 
természetes velejárója. A különböző szintű játékosok egymással szembeni 
toleranciája, azonos játékon belül az egyéneknek megfelelő különböző 
szintű taktikai és technikai elvárások. 
Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Lövés, húzás, emelés, cselezés, játékrendszer, taktika, támadási 
rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorientált taktikai 
megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezé-
sen alapuló játék. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Tollaslabda Órakeret 

20 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A tollaslabdázás eszközhasználatának elsajátítása, az alapvető technikai, takti-
kai és szabályismeretek tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
A tollaslabdázásra jellemző képességek megerősítése. 
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A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten tör-
ténő megoldása a szabálykövetés és az ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A tollaslabdázásra felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, a tollaslabdázásra jellemző 
specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. 
A labda nélkül végzett mozgások – egy-két lépéses gyors megindulások 
(változó irányokba), irányváltások, taposások helyben.  Testsúly áthelyezé-
sek, félfordulatok, ugrások páros és egy lábbal. 
Helyezkedés a pályán, a terület védésének, és a támadások elhárításának 
optimális kiindulópontjai.  
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
Az ütő fogása, tartása, lendítése. 
Az ütő használata labdatovábbításhoz, az ütés felkészítő lendítésének irá-
nyai, az ütő és labda ideális találkozási pontjainak megismerése.  
A labda megütése, a tollas repülési szabályszerűségeinek gyakorlatban tör-
ténő megtapasztalása. A labda birtoklása. 
A mozgástanulást segítő eszközök használata, karika, bója, szalag, változó-
típusú labda stb.  
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai: a labda adogatása helyben és helyváltoztatás közben, 
változó távolságban, a labda továbbítása, visszajátszása változó körülmé-
nyek között, gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Alapütések, a tenyeres és fonák ütések technikájának gyakorlása, ritmusos 
gyakorló ütések irányokba és magasságokban. Az adogatás változatai. 
Alapütések változó helyzetekben és magasságokban.   
Támadó és védekező ütések, leütések, emelések, ejtések, testre és test mögé 
ütések. A labda játékba hozásának taktikái, adogatás variációk.  Ritmusvál-
tás folyamatos labdaadogatás közben. Ütéskombinációk támadás előkészí-
tésére. A gyors pontszerzésre való törekvés taktikái. Támadási taktikák, 
kiszorítás, ejtés, átemelés, kifárasztás. 
A védekezés taktikái, helyezkedés, mentő érintések, váltás támadásba.  
A páros játék egyénitől eltérő technikájának és taktikájának megismerése, 
gyakorlása.  
A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazá-
sa játékszituációkban, és versenyszerű körülmények között. 
A játékszituáció megállítása, ismétlése, elemzése a mozgástanulás és takti-
ka tanulásának érdekében. 
Egyszerűsített szabályokkal játék osztály szinten – fokozatos bővítés a ver-
senyszabályok irányába. 
Versenyzés, a szabályok – játékszabályok begyakorlása. Rövidített játék-
idővel gyakorlás, villámtornák. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral 
együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített játékvezetésben. 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközé-
sek, erő, energia. 
 
 
Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok. 
 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika felhasználása a taktikai 
magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
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Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. 
A siker átélése, a kudarc elfogadása mint a tevékenység természetes velejá-
rói. A különböző szintű játékosok egymással szembeni toleranciája, azonos 
játékon belül az egyéneknek megfelelő különböző szintű taktikai és techni-
kai elvárások.  
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek 
kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás előnyeinek, 
jelentőségének képviselete. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Ütő, tenyeres, fonák, leütés, ejtés, adogató, fogadó, taktika, 
támadási helyzetek, védekezési helyzetek, problémaorientált 
taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, já-
tékfelfogás, megegyezésen alapuló játék. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Asztaliteniszezés Órakeret 

15 

Előzetes tudás 

Összerendezett nagymozgások, fejlett szem-kéz koordináció, labdás ügyesség 
Életkornak megfelelő elméleti és gyakorlati tudás. 
Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 
Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 
Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Sportági elméleti ismeretek (ütéstechnikák, alapállás, ütőfogás, alapvető takti-
kai ismeretek, alapvető versenyzési formák, szabályok). 
Az asztaliteniszezés eszközhasználatának elsajátítása, az alapvető technikai, 
taktikai és szabályismeretek tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
Az asztaliteniszre jellemző képességek megerősítése. 
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten tör-
ténő megoldása a szabálykövetés és az ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Az asztaliteniszre felkészítő mozgásfeladatok, testnevelési játékok. 
Labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatására, bemelegítő 
testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az asztaliteniszre jellemző 
specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatok. 
A labda nélkül végzett mozgások – egy-két lépéses gyors megindulások 
(változó irányokba), irányváltások, taposások helyben.  Testsúly áthelyezé-
sek, félfordulatok, ugrások páros és egy lábbal. 
Helyezkedés a pályán, a támadások elhárításának optimális kiindulópontjai.  
Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 
A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 
Az ütő fogása, tartása, lendítése. 
Az ütő használata labdatovábbításhoz, az ütés felkészítő lendítésének irá-
nyai, az ütő és labda ideális találkozási pontjainak megismerése.  
A labda megütése, kontroll és gyengített ütések. A labda birtoklása. 
A mozgástanulást segítő eszközök használata, adogatófal, bója, kréta, lab-
datartó, stb.  
Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 
összetettebb játékai: a labda önadogatása helyben és helyváltoztatás köz-
ben, változó távolságban, a labda továbbítása, visszajátszása változó kö-

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, térbeli alak-
zatok, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközé-
sek, erő, energia. 
 
 
Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energia-
nyerési folyamatok. 
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rülmények között, gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 
Alapütések, a tenyeres és fonák ütések technikájának gyakorlása, ritmus-
gyakorló ütések irányokba és pattanási pontokra. Az adogatás változatai. 
Alapütések változó helyzetekben és magasságokban. 
Támadó és védekező ütések, leütések, emelések, rövidítés, droppolás, pör-
getett és nyesett ütések. A labda játékba hozásának taktikái. Ritmusváltás 
folyamatos adogatás közben. Ütéskombinációk támadás előkészítésére. A 
gyors pontszerzésre való törekvés taktikái.  
A páros játék egyénitől eltérő technikájának és taktikájának megismerése, 
gyakorlása.  
A tanult technikai és taktikai elemek gyakorlása, tökéletesítése, alkalmazá-
sa játékszituációkban, és versenyszerű körülmények között. 
A játékszituáció megállítása, ismétlése, elemzése a mozgástanulás és takti-
ka tanulásának érdekében. 
Egyszerűsített szabályokkal játék osztály szinten – fokozatos bővítés a ver-
senyszabályok irányába. 
Versenyzés, a szabályok – játékszabályok begyakorlása. Rövidített játék-
idővel gyakorlás, villámtornák. Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral 
együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített játékvezetésben. 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 
A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika felhasználása a taktikai 
magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 
Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. 
A siker átélése a kudarc elfogadása mint a tevékenység természetes velejá-
rója. A különböző szintű játékosok egymással szembeni toleranciája, azo-
nos játékon belül az egyéneknek megfelelő különböző szintű taktikai és 
technikai elvárások.  
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek 
kulturált megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás előnyeinek, 
jelentőségének képviselete. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Ütő, tenyeres, fonák, leütés, pörgetés, nyesés,  
adogató, fogadó, taktika, támadási helyzetek, védekezési hely-
zetek, problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, 
védekezési stratégia, játékfelfogás, megegyezésen alapuló já-
ték. 

 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Testnevelési és népi játékok Órakeret 

15 

Előzetes tudás 

Játékok, testnevelési játékok ismerete. 
Szabálykövetés, együttműködés a csapaton belül és az ellenfelekkel. 
Együttes játékélmény szerzésre való hajlandóság. 
Népi és gyerekjátékok ismerete. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A mozgásos tevékenységek okozta játékélmények együttes átélésének fejleszté-
se. 
A készségek és képességek fejlesztése. 
Csoportos együttműködések erősítése, a társak elfogadásának és segítésének 
támogatása. 
Hagyományőrzés. 
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Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Sportágakhoz szorosan nem kapcsolódó, azonban felkészítésre, bemelegí-
tésre, együttműködés fejlesztésére alkalmas versengések, vetélkedések esz-
közökkel, és eszközök nélkül. Együttműködést segítő sportági előkészítő 
játékok kötött helyzet és szabályrendszerrel. 
Népi és gyerekjátékok, hagyományőrző, élethosszig űzhető egyszerű ver-
sengések, vetélkedések. 
Képesség és készségfejlesztés, játék és mozgásélmény összekapcsolása, 
együttműködés, támogatás, elfogadás erősítése. Sor és váltóversenyek; 
akadálypályák; fogó –futó – űző játékok; kidobós, kiütős és fogyasztó játé-
kok; küzdőjátékok; területszerző játékok; célba juttató játékok; népi és gye-
rekjátékok. Hagyományőrző, vagy élethosszig űzhető egyszerű játékok. 
Sportjátékok bemelegítő és levezető játékai. 
A sportjátékok egyes technikai és taktikai elemeinek rögzítését, illetve 
egyes nyílt mozgáskészség „éles” helyzetben történő tanulását segítő gya-
korlások, fejlesztések. 
A játékhelyzettel összefüggésben a tudatos cselekvésirányítás és a csapatta-
gok közötti együttműködés begyakorlása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Csoporttaktika, stratégia kialakításának megismerése, a kreativitás erősíté-
se. 
Szabályelfogadás, szabálykövetés, mások tisztelete, a fair play elve. 
Játékélmény tudatosítása, az együttes sporttevékenység okozta öröm, és 
csoportkohézió megértése. Személyiségjegyek pozitív kialakítása, erősíté-
se. 
A küzdőszellemet, az akarati és kitartás segítő tulajdonságok erősítése a 
versenyszellemen keresztül. 
A konfliktusok és indulatok kezelésének megélése, megtanulása, az önis-
meret fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Játék és versenyszabályok, csapatválasztás, együttműködés, 
taktikázás, stratégia, elfogadás, támogatás, versenyhelyzet, 
küzdőszellem, csapatszellem, győzelemre törekvés, fair play. 

 
 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Prevenció és kondicionálás eszközökkel Órakeret 

15 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-gyakorlatok, törzsizom-
erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás 
fogalma, gyakorlata.  
A prevenció tágabb értelmezése. 
A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 
Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülése. 
A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 
A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, anatómiai – 
elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 
Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az egészség-
megőrző szokásrendszer megerősítése. 
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Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan bővít-
hető információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Prevenció 
Bemelegítés. Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, 
nyújtások, lendítések stb.). 
Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 
Edzés, terhelés. A keringési rendszer terhelése megfelelő 
munkapulzusérték mellett, és a pulzus mérése (nyugalmi pulzus, munka-
pulzus, felső érték stb.).  
Az egészséges test és lélek megóvása. 
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – 
összehasonlító idősoros adatrögzítés. 
Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: autogén tréning.  
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 
Kibővült gerinctorna-gyakorlattár: a biomechanikailag helyes testtartás 
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, 
hibajavítása mellett. 
A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 
Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 
Kondicionálás eszközökkel 
A főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejleszté-
se, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek felszámo-
lására. 
Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejleszté-
se, megőrzése érdekében. 
Köredzéses módszer változatos mintákkal, négy-hat feladattal. 

Természettudomány, 
biológia:  
Ismeretek az emberi 
test működéséről, 
aerobterhelés, gerinc-
ferdülés. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 
megfogalmazása, felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 
A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 
A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 
Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker 
átélésére, a kudarc elfogadására és az azzal való megküzdés a teljesítmény 
részeként értelmezése. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommunikáció-
ja mint a műveltségterületi kommunikáció része. 
A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, és 
a sport általi oldás elfogadása. 
Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, 
intenzitás, ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag 
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helyes testtartás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 
 
 
Tematikai egy-
ség / Fejlesztési 

cél 
Társastánc Órakeret 

15 

Előzetes tudás Tánc fogalma, a sporttánc versenyrendszeréről alapismeretek. 

Tantárgyi fej-
lesztési célok 

Az iskolai táncos mozgásformák során a reális énkép további alakítása. 
Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás 
fejlesztése a sporttáncok, történelmi és néptáncok mozgásrendszerén belül. 
Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. A test 
térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált mozgás és az 
erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 
A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb koreográfiák, 
művészeti előadások tudatosabbá tétele. 
A saját kultúra újrateremtése iránti igény erősítése, a más népek kultúrája iránti 
tisztelet erősítése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A test egészére kiterjedő izolációs gyakorlatok: 
Testtartás és egyensúlyérzék fejlesztése, mozgáskoordináció és testtudat 
fejlesztése. 
Táncillemtan és viselkedéskultúra alapjai: 
Bemutatkozás, felkérés. 
 
Csoportos táncok: 
Térérzék ritmusérzék, társas kapcsolatok iránti fogékonyság fejlesztése, 
alkalmazkodás, csoportba fogadás és együttműködés a csoporttal. 
Kubai Salsa   
Alaplépések ( Előre Hátra, Jobbra-Balra, Hátra-Hátra),Abajo, Excibela,  
 
Country táncok: 
Country 1, 2, 
Páros táncok: 
Tánctartás, vezetés-követés. 
 
Standard társastáncok: 
Angol keringő 
Négyszög lépés, emelkedés süllyedés. 
Tangó  
Alaplépések. 
Bécsi keringő 
Alaplépések. 
Slow fox  
Alaplépések. 
Latin-amerikai társastáncok 
Latin-amerikai táncok stílusa 
Cha-cha-cha 
Alaplépések.( New York, Hand to Hand, Spot Turn) 
Rumba 

Földrajz: 
Magyarország tájegy-
ségei. 
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Alaplépések.( New York, Hand to Hand, Spot Turn) 
Jive  
Alaplépések. Basic in Place, Nyitott és zárt tartás. 
Rock and Roll  
Alaplépések 
Magyar Néptánc  
Csárdás: 
Lassú Csárdás 
 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló hasz-
nálata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, átélése és tuda-
tos felvállalása. A test mozgásban megnyilvánuló kifejező erejének ismere-
te.  
A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismere-
te. A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 
A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, 
támogatása. 
A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek 
szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 
Hagyományőrzés. 

Kulcsfogalmak / fogalmak Szaknyelvi kifejezés, ritmus, ütem, elem, vezényszó, táncmotí-
vum. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Jóga Órakeret 

10 

Előzetes tudás 
Figyelemösszpontosítás képessége. 
Test ellazítása. 
Nyitottság. 

 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A jóga alapjainak, Paramhans Swami Maheshwarananda indiai jógamester 
jógarendszerének, mint a képzés alapjának a megismerése 
Testi és szellemi gyakorlatok összefüggésének megismerése. 
Személyiségfejlesztés: problémakezelés, erőszakmentesség, harmonikus 
fejlődés. 
A test rugalmassága, mozgékonysága fejlődik, a figyelem-összpontosító 
képesség erősödik. 
A szervezet betegségekkel szembeni ellenálló-képessége javul. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Légzésfigyelés, hasi légzés, teljes jógalégzés. 
Globális feszítés-lazítás, a relaxáció alapjai. 
Ízületlazítás tetőtől-talpig (Saraw-hitta ászanák). 
Testtartásjavító ászanák (torziós gyakorlatok). 
20 elemből álló gyakorlatsor (Khatu pranam). 
Néhány klasszikus ászana (fordított testhelyzetek, egyensúly-gyakorlatok, 
hajlékonyságot fokozó ászanák). 
Bevezetés a koncentrációs technikákba (Önvizsgálati meditáció 1. szint). 
 

Történelem: 
Indus-völgyi civilizá-
ció. 
 
 
Természettudomány, 
biológia, környezeti 
nevelés és életvitel:  
Egészségmegőrzés, 
betegségmegelőzés, 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A jóga-technikák nemcsak a testre hatnak, hanem azon keresztül az egész 
személyiségre. Gyakorlásukkal a test és a szellem egyaránt természetes 
módon válik egészségessé, kiegyensúlyozottá és nyugodttá, s a jó testi 
közérzethez belső öröm és béke társul. 
Az ászanák hatnak az izmokra, az ízületekre, a légzésre, a szívműködésre, 
az idegekre, a keringési- és nyirokrendszerre, az összes szervre és mirigy-
re, valamint az elmére, a tudatra, illetve a pszichére. Az ászanák pszicho-
szomatikus gyakorlatok, amelyek erősítik és kiegyensúlyozzák az egész 
idegrendszert, s amelyek harmonizálják és stabilizálják a gyakorló lelkiál-
lapotát.  
Az egyszerű előkészítő gyakorlatokkal készülünk fel haladó szintű 
ászanák gyakorlására. A gyakorlatok előtt, után és között lazító szakaszok 
vannak beiktatva. Az ellazulás képességének fejlesztése révén mélyebben 
megismerhetjük saját testünket. 
Az ászanák gyakorlása során döntő szerepe van a légzésnek. Csak a légzés 
és a mozgás összhangjának megteremtésével válhat harmonikussá a gya-
korlatok végrehajtása. 
A teljes jógalégzés elsajátítása elengedhetetlen alapfeltétele az anyagcse-
re-funkció zavartalan működésének. A lassú, mély légzés javítja a test 
vérellátását és az erőnlétet. Jó közérzetet biztosít, hozzájárul a szellemi és 
a lelki kiegyensúlyozottsághoz. 

egészséges táplálko-
zás. 
 
 
Természettudomány: 
Fenntarthatóság. 
 
 
Művészetismeret–
kommunikáció: 
A nagy indiai eposzok: 
Mahábhárata, 
Ramayana történetei, 
tanulságai, Védák 
stb.). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Jóga, helyes testtartás, ászana, hasilégzés, teljes jógalégzés, pranajama, rela-
xáció, jóga nidra, koncentráció, önvizsgálati meditáció, mantra.  

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
tanév végén 

Sportjátékok (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, röplabda, floorball) 
Az egyes sportágakra jellemző technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok isme-
rete és aktív, kooperatív gyakorlás. 
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló továbbfej-
lesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 
A technikák és taktikai megoldások ismeretének birtoklása, többnyire tudatos, a 
játékszerepnek megfelelő megválasztása. 
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkö-
telezett játék melletti állásfoglalás. 
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlásban. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társa-
kat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
 
Asztalitenisz 
Az asztalitenisz technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játék önálló továbbfejlesz-
tése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek megfe-
lelő megválasztása. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társa-
kat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
Az asztaliteniszhez szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak ismerete, 
és azok alkalmazása a gyakorlatban.  
 
Népek tánca és társastánc 
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A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, minő-
ségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Esztétikus 
és harmonikus előadásmód. Önálló tánc-motívumfüzér összeállítása. 
A testtartás és ezáltal az egyensúlyérzék fejlődése, ritmusérzék fejlődése, kifor-
rottabb mozgáskoordináció és térérzékelés,. 
A társas kapcsolatteremtő és kommunikációs készség fejlődése, nyitottság má-
sokra, önbizalom és magabiztosság erősödése. 
 
Jóga (Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek) 
Az életörömnek, a mozgás örömének megtapasztalása. 
Környezettudatosság fejlődése. 
A figyelem-összpontosító képesség növekedése,az iskolai teljesítmény javulá-
sa.  
Aa helyes testtartás kialakulása. 
A helyes légzés megtanulása, az egyensúlyérzék javulása.  
A betegségekkel szembeni ellenálló-képesség erősödése. 
 
Prevenció és kondicionálás gépekkel 
A test edzéshatásokra történő reagálásának alapvető ismerete. A bemelegítés 
helye, szerepe, a testedzések előtt.  
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek ismerete, alkalmazása.  
A gerinc és az ízületek védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 
A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. 
A fittségi paraméterek ismerete, önfejlesztő célok megfogalmazása az egész-
ség-edzettség érdekében. 
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismereté-
ben. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek le-
küzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 
 
Tollaslabda 
A tollaslabdázás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játék önálló továbbfejlesz-
tése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek megfe-
lelő megválasztása. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társa-
kat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
A tollaslabdázáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak ismerete, 
és azok alkalmazása a gyakorlatban. 
 
Testnevelési és népi játékok  
A testnevelési játékok elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 
A játékok szabályrendszerének felismerése, adekvát alkalmazása és a játék ön-
álló továbbfejlesztése. A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a 
játékszerepnek megfelelő megválasztása. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társa-
kat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
A testnevelési játékok során előforduló balesetvédelmi helyzetek felismerése, 
és azok megelőzése.  
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Jóga 
Megtapasztalják a diákok az életörömöt, a mozgás örömét. Tudatosak és meg-
értők lesznek a környezet iránt. A figyelem-összpontosító képesség növekszik, 
az iskolai teljesítmény javul. A szervezet harmonikusan fejlődik, szellemi és 
lelki kiegyensúlyozottságuk növekszik. Kialakul a helyes testtartás, javul a vér-
keringés. Megtanulják a helyes légzést, javul az egyensúlyérzékük. A betegsé-
gekkel szemben megnövekszik az ellenálló-képességük, kialakul az ideális test-
súly. Az ideges zavarok, viselkedés-problémák oldódnak, csökkennek és leg-
több esetben meg is szűnnek. Önállóbbak lesznek, kialakul az egészséges önbi-
zalmuk, javul a kapcsolatteremtő és kommunikációs képességük. 

 
3.9.1.1.4 11. évfolyam 

 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél Tollaslabda Órakeret 
45 óra 

Előzetes tudás 

A játék alaptechnikájának, taktikájának és játékszabályainak ismerete és al-
kalmazása egyéni és páros játék közben. 
Az alapvető ütésfajták ismerete, azok tudatos alkalmazása játék közben, biz-
tonságos szerválás. 
Pontos, technikailag helyesen végrehajtott ütések. 
A gyakorlatok során a társsal együttműködő magatartás, hajlandóság a hibák 
korrigálására. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ütések technikailag helyes kivitelezése, az ütések erejének és hosszának a 
növekedése. 
Ütések egyenes és kereszt változatainak pontosítása, alkalmazása. 
Tenyeres adogatás tökéletesítése. 
Mozgásos kreativitás fejlesztése, az egyéni taktika továbbfejlesztése. 
Az egyenes és kereszt ütések játékhelyzet függő tudatos alkalmazása. 
az egyes ütéstípusokon belül az ütésváltozatok tudatos elkülönítése és ezek 
felhasználása a saját játékstílus kialakításához 
Cselező készség kialakítása és fejlesztése különféle mozgásos játékokban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Az ütésrepertoár kiszélesítése: letámadás a hálónál, ejtés hátulról, kiemelés a hálótól, 
gyors lapos megütések. 
Az egyéni játék alaptaktikái: az ellenfél „kimozgatása” a középhelyzetből, 
fedetlen terület kikényszerítése mélységi, oldalirányú vagy átlós „mozga-
tással”. 
A páros játék taktikai alapjainak előkészítése: a páros összehangolt moz-
gását előkészítő gyakorlatok. 
A labda repülési ívétől, sebességétől és a játékos szándékától függően 
különböző lépéskombinációk alkalmazása a pálya adott pontjai között. 
Támadó és védekező jellegű labdamenetek imitálása a súlypont helyzete, 
a mozgás ritmusa és a lépéskombinációk változtatása által. 
A fizikai fejlődéssel azonos mértékben növekvő erejű és hosszúságú le-
ütések és kiemelések begyakorlása. 
A korábban tanult ütések fokozatosan finomodó kivitelezése a röppálya 
kismértékű módosításával. 
Az egyes ütéstípusokon belül a „biztonsági", a „védekező” és a „támadó” 
változat értelmezése, begyakorlása és tudatos alkalmazása. 
Csoportos sportjátékok és tollaslabda mérkőzések nehezített körülményekkel, különböző 
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játékerejű játékosok (csapatok) között vagy a lehetőségeket korlátozó kiegészítő szabá-
lyokkal. 
Az ellenfél hibára kényszerítése: olyan taktikai célú előkészítő ütéskom-
binációk begyakorlása, amelyek nem a labdamenet befejezésére, hanem 
az ellenfél kiszorított, ideálistól eltérő helyzetbe hozására szolgálnak. 
Labdameneten belül a támadó és védekező szerep tudatos felépítése, a 
labdamenet irányításának megszerzése és megtartása. 
A páros helyezkedése a pályán támadó és védekező helyzetben. 
A labdamenet különböző szakaszainak (védekező, támadó, előkészítő, 
befejező) megkülönböztetése, a taktikai célnak megfelelő átmenetek ki-
dolgozása. 
A páros helyezkedések és mozgások begyakorlása egyszerűsített edzéshelyzetekben. 
A négy sarok lábmunkája középhelyzetből. Érkezés minél jobb ütéspozí-
cióba. 
Letámadás a hálónál, ejtés hátulról, megütés, kiemelés. 
Az egyéni játék alaptaktikái: az ellenfél mozgatása, „területnyerés" 
Fonák adogatás. 
Egyenes leütés, tenyeres emelés. A tanult ütések támadó és védekező ívű 
változatai. 
Az ellenfél hibára kényszerítése egyes játékban. A páros mozgások alap-
jai. 
A páros játék részletes szabályai, különleges helyzetek. Gyakorlatok (be-
melegítő, nyújtó). 
Kivárással és nem első szándékból megjátszott cseles ütések.  
Az ellenfél egyensúlyvesztésbe „kényszerítése” egyéniben. A páros „for-
gás” elsajátítása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az egyéni és páros játék szabályainak részletes megismerése, a ritkán 
előforduló helyzetek elemzése a szabályok értelmezésével. 
Az alapvető gyakorlat sorok (bemelegítés, iskolázás, nyújtás) megtanulása 
és önálló végrehajtásának elsajátítása. 
Magabiztos szabályismeret megszerzése. 
A taktikai repertoár szélesítése, az ellenfelek játékának elemzése, taktikai 
céljainak meghiúsítása, a saját erősségeket kihasználó és a gyengeségeket 
kompenzáló egyéni taktika kidolgozása, mérkőzés közbeni taktikaváltás. 
Az ütések ívének és sebességének értelmezése az ellenfél szemszögéből 
vizsgálva. 
A szervezet sportolásra való felkészítésének és „karbantartásának” belső 
igénnyé válása. 
Az „önérzékelés fokozatos fejlődése”. 
Küzdőszellem fejlesztése. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Egyéni és páros játék, tenyeres, fonák, adogatás, kiemelés, leütés, játszma, lab-
damenet, adogató udvar, területnyerés, támadó és védő szerep, helyezkedés, 
igazodás, középhelyzet, fedetlen terület. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Jóga Órakeret  

45 óra 

Előzetes tudás 
Önfegyelem, figyelem összpontosítása. 
Lazítás. 
Az alapképzés tananyaga. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Paramhans Swami Maheshwarananda indiai jógamester a test, a szellem, a 
tudatosság és a lélek összefüggéseit valló jógarendszerének megismerése. 
Testi és szellemi gyakorlatok a személyiség harmonikus fejlődése érdeké-
ben. 
Testtartásjavítás, állóképesség javítás. 
Rugalmasság, mozgékonyság és figyelem-összpontosító képesség erősítése, 
a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség erősödése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Légzésfigyelés, hasi légzés, teljes jógalégzés, váltott orrlyukas légzés 
(pranajama). 
Globális feszítés-lazítás, a relaxáció alapjai, mély lazítás jóga nidrával 
(jógik tudatos alvása). 
Ízületlazítás tetőtől-talpig (Saraw-hitta ászanák). 
Testtartásjavító ászanák (torziós gyakorlatok). 
20 elemből álló gyakorlatsor (Khatu pranam). 
Erőnlétfokozó és állóképességet javító ászanák. 
Az ászanák klasszikus végrehajtása (a kialakított testhelyzetben mozdulat-
lanul való bennenyugvás). 
Bevezetés a koncentrációs technikákba (Önvizsgálati meditáció 1-2. szint). 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az ászanák hatása az izmokra, az ízületekre, a légzésre, a szívműködésre, 
az idegekre, a keringési és nyirokrendszerre, az összes szervre és mirigyre, 
valamint a tudatra és a pszichére. 
Az ellazulás képességének fejlesztése. 
A jógalégzés fontossága, légzés és mozgás összhangjának a fejlesztése. 
A saját testtudat, testismeret fejlesztése. 
A jóga technikák testi közérzetre és személyiségre ható szerepének a belá-
tása. 

Művészetismeret–
kommunikáció, rajz, 
művészettörténet: 
A kreativitás fejleszté-
se. 
 
 
Történelem  
Az Indus-völgyi civili-
záció. 
 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Egészségmegőrzés, 
betegségek megelőzé-
se, egészséges táplál-
kozás. 
 
 
Természettudomány, 
környezeti nevelés: 
Fenntarthatóság. 
 
 
Történelem, művészet-
ismeret–
kommunikáció: 
A nagy indiai eposzok: 
Mahábhárata, 
Ramayana történetei, 
tanulságai, Védák stb. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Jóga, helyes testtartás, ászana, hasilégzés, teljes jógalégzés, pranajama, rela-
xáció, jóga nidra, koncentráció, önvizsgálati meditáció, mantra.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Tánc  Órakeret  
45 óra 

Előzetes tudás 
A testnevelésből adódó alap koordinációs készség, Alap ritmusérzék 
Középszintű mozgáskoordinációs készség, alapszintű vezetés-követés, 
specifikus táncillemtan és viselkedéskultúra alapjai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

Táncspecifikus testtartás egyensúlyérzék és testtudat  fejlesztése. 
Táncspecifikus ritmusérzék és finom mozgáskoordináció kifejlesztése. 
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céljai Térérzékelés és kreativitás fejlesztése.  
A tánc mint a kommunikáció egyik formája. 
Társas kapcsolatok iránti fogékonyság fejlesztése, alkalmazkodás, magasabb 
szintű vezetés-követés, a másik egyén elfogadása. 
Csoportba fogadás és együttműködés a csoporttal, specifikus táncillemtan és 
viselkedéskultúra.  
Tánc koreográfiák és kreativitás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A test egészére kiterjedő izolációs gyakorlatok: 
Testtartás és egyensúlyérzék fejlesztése, mozgáskoordináció és testtudat 
fejlesztése bonyolultabb izolációs és koordinációs gyakorlatokkal. 
Táncillemtan és viselkedéskultúra alapjai: 
Bemutatkozás, felkérés, viselkedés és közlekedés  a táncparketten. 
Csoportos táncok: 
Térérzék ritmusérzék, társas kapcsolatok iránti fogékonyság fejlesztése, 
alkalmazkodás, csoportba fogadás és együttműködés a csoporttal. 
Kubai Salsa Rueda de Casino   
Alaplépések ( Előre Hátra, Jobbra-Balra, Hátra-Hátra),Abajo, Excibela, 
Dile que no, Guapea, Enchuflas (double), Pa ti-pa Mi, Candado, Vacila, 
Vacilala, Setenta, Coco, 
Country táncok: 
Country 1, 2,,3, 
Skót tánc  
Páros táncok: 
Magasabb szintű táncspecifikus vezetés-követés. 
Standard társastáncok: 
Irányok a táncparketten: LOD, DW, DC, 
Angol keringő 
Natural Turn, Closed Change, Whisk, Chassé from PP 
Tangó  
Walks, Link, Closed Promenade,Outside Swivels, Rock Turn, Back 
Corte, Five Step. 
Bécsi keringő 
Natural Turn, Reverse Turn, Change from Natural to Reverse Fwd,  
Change from Reverse to Natural Fwd. 
 
Slow fox  
Feather step, Revese Turn, Feather Finish, Three step, Natural Weave, 
Change of Direction. 
Quick step 
Quarter turn, Forward lock, Natural spin turn. 
 
Latin-amerikai társastáncok 
Latin-amerikai táncok stílusa 
Samba  
Natural Basic Movement, Stationery Samba Walks, Samba Whisks to L, 
Samba Whisks to R, Promenade Samba Walks, Botafogo, Continous Vol-
ta. 
Cha-cha-cha 
Close Basic, Open Basic, Open Hip Twist, Fan, Spot Turn to R, Spot 
Turn to L. Hockey Stick, Underarm turn to R, Underarm turn to L, 

Ének:  
Ritmus, ütem, dallam 
 
 
Fizika: 
Súlypont, gravitáció 
 
 
Biológia:  
Izmok, légzés, csontváz 
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Rumba 
Close Basic, Open Basic, Hand to Hand, Open Hip Twist, Fan, Spot Turn 
to R, Spot Turn to L. Hockey Stick, Underarm turn to R, Underarm turn 
to L, Cucarachas. 
Jive  
Basic in Place, Change of Place Right to Left, Change of Place Left to 
Right, Link, American Spin, Stop& Go, Change of Hands Behind Back, 
Rolling Off the Arm,Left Schoulder Shove( Hip Bump) 
Magyar Néptánc  
Csárdás: 
Eredete 
Lassú Csárdás , Friss Csárdás (csapásolás), 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Testtartás, ritmusérzék, finom mozgáskoordináció, térérzékelés, táncillemtan, 
viselkedéskultúra,  koreográfiák és kreativitás, kommunikáció. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Fitnesz 

Órakeret 
45 óra (30 

óra) 

Előzetes tudás 

A napjainkban népszerű fitnesz sportág alapjainak és életszemléletének is-
merete. 
Az aerobik/fitnesz alaplépésekből kettő-négy ütemű gyakorlat, egyszerű kar-
tartásokkal és kargyakorlatokkal zenére is. 
Az aerobik kargyakorlatok és lépésgyakorlatok ismerete, alaplépések, hala-
dások összehangolása a zenével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fizikai kondíció, elsősorban az aerob állóképesség fenntartása és fejleszté-
se, a testtartásban résztvevő főbb izomcsoportok erejének növelése, nyújtása, 
és a mozgáskoordináció tudatos fejlesztése.  
A tanulók ismerjék meg a fitnesz-aerobik alapóra konkrét felépítését, terve-
zési menetét, a fitnesz-aerobik órák fajtáit, új típusait, ajánlott és nem aján-
lott mozgásanyagát, a gyakorlatok helyes végrehajtását és a helyes testtartást. 
Az önálló edzéshez szükséges ismeretek megszerzése és azok tudatos hasz-
nálatával egyéni program felépítése.  
A foglalkozás anyagának folyamatos teljesítése maximális erőkifejtéssel. 
A gyakorlatok önálló végrehajtása egyedül és párban. 
A tréningszerű mozgás élvezetének megismertetése, a rendszeres edzés meg-
szerettetése. 
Az egészség megőrzése szempontjából fontos gimnasztikai feladatok elsajá-
títása. Helyes testtartás. 
Egy legalább tízperces koreográfia megtervezése és végrehajtása saját vá-
lasztású zenére, kreativitás. 
Motorikus és koordinációs képességek fejlesztése. 
Figyelem, fegyelem, akaraterő, kudarctűrés, önbizalom fejlesztése. 
Ízületi mozgékonyság fejlesztése a sportág jellegének megfelelően. 
Ritmusérzék-fejlesztés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Légzőgyakorlatok, könnyen végrehajtható, közepes intenzitású, kis kiter-
jedésű, helyben és helyváltoztatással végezhető ritmikus gyakorlatok, sta-
tikus nyújtások, táncos lépések, szökdelések különböző variációi. 

Természettudomány, 
fizika:  
Egyensúly, mozgások, 
gravitáció. 
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Aerobik alaplépések, lépéskombinációk, irányváltoztatással, forgással és 
karmunkával, zenére, követéssel. 
A sportág mozgásanyagára jellemző állóképesség, dinamizmus, ízületi 
mozgékonyság, ruganyosság fejlesztése, erőfejlesztés, egyensúlyérzék 
fejlesztő gyakorlatok. 
Talajon végzett vázizom erősítő gyakorlatok: has-, hát-, csípő-, comb- és 
farizmok erőálló-képességének növelése állásban, térdelésben, hason és 
háton fekvő helyzetben. 
Koordinációs képességek komplex fejlesztése. Zenére, állásban és talajon 
saját testsúllyal végezhető gyakorlatok a főbb izomcsoportok erősítése 
céljából (térdfeszítő, -hajlító, csípőfeszítők, -hajlítók, törzsfeszítő, -hajlító, 
könyökízület-feszítők, -hajlítók). Erősítő és statikus nyújtó hatású gyakor-
latok variálása. 
Zenés gimnasztika, aerobic, stepaerobic, testépítés. 
A gerinc védelme a hátizmok nyújtásával, erősítésével, testtartást javító 
gyakorlatokkal. 
A szülés szempontjából leginkább fontos izomterületek erősítése. 
A stresszérzet csökkentése feszültség-levezető tornával és relaxációval. 
Minden izomcsoportra kiterjedő nyújtó és erősítő gyakorlatok önálló vég-
zése. 
A test kétoldali átmozgatásának sorrendje egyéni és páros gyakorlatokkal. 
Mozgásformák, lépések zenére történő végrehajtása. 
A zene ütemére történő koreográfia pontos végrehajtása. 
Az egész test megmozgatása zenére, különböző fázisok összeállítása, a 
rendszeres testmozgás iránti igény fenntartása, mozdulatok összhangban a 
zenével. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A hajlékonyság fokozása, az ízületek mozgékonyságának növelése. 
Az állóképesség növelése. 
Az egyensúlyérzék fejlesztése. 
A mozgáskoordináció és ritmusérzék fejlesztése. 
Az izomzat és testalkat harmonikus fejlesztése. 
Helyes testtartásra, pontos végrehajtásra való törekvés. 
A koordinációs és kondicionális képességek valós ismerete, a zene, a ko-
reográfia és az időtartam függvényében. 
Fegyelmezett, pontos végrehajtás a fokozatosság elvének betartásával. 
A saját teljesítőképesség becslése. 
Információkezelés, kooperáció, önellenőrzés, normakövetés, alkalmazko-
dás, stratégiaalkotás képességének fejlesztése. 
Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és élettani 
ismeretei. A funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok kiválasztá-
sának és végrehajtásának alapismeretei. 
Az egészséges életmód összetevői közül a rendszeres testmozgás és táp-
lálkozás összefüggéseire vonatkozó ismeretek. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel 
kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának ké-
pessége (önreflexió), átélése és tudatos felvállalása. 
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek figyelembevé-
telével, a stratégiák egyeztetése. 
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel a 
sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 

 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Az izomműködés élet-
tana. 
 
 
Ének: 
Tempó, ritmus. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

aszimmetrikus koreográfia, statikus nyújtás, agonista-, antagonista izmok, aktív 
és passzív nyújtás, 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Röplabda Órakeret 
45 óra  

Előzetes tudás 

A röplabda játékra jellemző testmozgás alapvető technikáinak, az egyszerűbb 
taktikai elemeknek az ismerete. 
A nyitás fogadása, a labda tudatos irányítása. 
Megfelelő erőadagolás. 
A technikai elemek helyes végrehajtása és pontos alkalmazása. 
Technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok isme-
rete és alkalmazásuk. 
Sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egymás segítése a feladatok jó megoldásában, együttműködés a labdás gya-
korlatokban, figyelem egymásra, empátia fejlesztése. 
Reagálási képesség fejlesztése. 
Szabálytudat, szabálykövető magatartás megerősítése 
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és mi-
nőségi növelése. 
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok ered-
ményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 
A leütés technikájának és a sáncolás végrehajtásának javítása. 
Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és 
védekezésben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. 
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló használa-
ta, rendben tartása, megóvása. 
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása. 
A forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek 
való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, 
emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása. 
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 
gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék 
elérése érdekében. 
Alapérintések különböző testhelyzeteken keresztül, labdatovábbítások 
társnak, dobott labda továbbítása alkar vagy kosár érintéssel. 
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása 
helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 
Leütés, pörgetés, ejtés támadó technikák elsajátítása talajról és felugrás-
ból. 
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel 
egyaránt. 
Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 
Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 
Röptenisz, szabadon választott vagy megkötött érintéssel. 
Taktikai továbbfejlesztés. 

Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközések, 
gravitáció, forgatónyo-
maték, pályavonal, ha-
tás-ellenhatás. 
 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Érzékszervek külön-
külön és együttes mű-
ködése. 
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Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, alapvédeke-
zési forma alkalmazása. 
Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy ejtett 
labdához való helyezkedés, támadás közbeni helycserék megtanítása, 
helytartási szabály betartása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A sportági ismeretek kreatív alkalmazása az alkotó, kooperatív feladatok-
ban, játékokban. 
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a játékszituáci-
ókban, a döntésekben pedig a baleset megelőzés fontosságának tudatos 
képviselete. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, feladás, sáncolás, támadási alap-
formák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 elleni játék, forgás, csillagalakzat, guru-
lás, vetődés, kettős sánc, alkartenisz. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Életmód Órakeret 
15 óra  

Előzetes tudás A test felépítése, női és férfi nemi jelleg, függőségek megelőzése 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészségmegőrzés lehetőségeinek megértése, elsajátítása. 
A női és férfi szervezet működési törvényeinek megismerése. 
Az emberi szervezet reakciói a testmozgásra, a táplálkozásra, a táplálék-
kiegészítőkre, a doppingra és egyéb szerekre. 
A profi sport. 
A korábban megszerzett ismeretek kibővítése, elmélyítése a diákok érdeklő-
dése alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az ember szervezete. 
Egészséges táplálkozás. 
Életmód – életstílus. 
Testápolás. 
Sport és egészség. 
Testépítés, alakformálás. 
Dopping, tiltott szerek használata. 
Versenysport, profi sport, szabadidősport. 
Sport és személyiség. 
Szexualitás. 
Családtervezés. 
Méhlepény és méhlepénykeringés . 
Vércsoport összeférhetetlenség. 
A család és a háztartás. 
Település- és lakókörnyezet. 
Szerepek. 
Konfliktuskezelés lehetőségei (kommunikáció, empátia). 
Lelki egészség (érzelmek, viselkedés). 
Immunrendszer. 

Természetismeret, bio-
lógia, kémia: 
Az emberi test felépíté-
se, belső szervek, 
egészséges táplálkozás, 
betegségmegelőzés, 
szexualitás, terhesség, 
születés. 
 
 
Környezeti nevelés és 
életvitel, természettu-
domány:  
Dopping, drogfüggés, 
megelőzés. 
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Antibiotikumok. 
A munka világa, munkavégzés. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Norma, kultúra, szocializáció, érték, értékrend, erkölcs, érzelmek, magatartás, 
fejlődés, személyiség, személyiségfejlődés, nevelés, szerepek, konfliktuskeze-
lés, trimeszter, egészség, méhlepény, vércsoport. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél Kézilabda Órakeret 
45 óra 

Előzetes tudás 
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete, egyéni-, illetve csapat-
rész taktikai ismeretek, motorikus cselekvésbiztonság a kézilabdajátékban, 
téthelyzetben; szabályismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és mi-
nőségi növelése, az előző években megszerzett tudás elmélyítése. 
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok ered-
ményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése, az együvé tartozás 
erősítése; testtudat fejlesztése. 
Olyan képességek és készségek kialakítása, amelyek élethosszig tartó rend-
szeres fizikai aktivitást eredményeznek.  
Társtanítás, tutorálás a mozgásos programokban és a kézilabda gyakorlatok-
ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Képességfejlesztés: Általános és speciális képességfejlesztő, az edzettsé-
get fejlesztő és a fittségi szintet növelő vagy megtartó kézilabdás testgya-
korlatok. A motoros képességek fejlesztésének és szerepének tudatosítása. 
Készségfejlesztés mozgástanulás: kézilabda sportágspecifikus bemelegítő 
mozgásanyag tervezése, a természetes mozgások alkalmazása 
sportágspecifikus jelleggel. A tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó 
képességek és készségek fejlesztése, új mozgásanyag elsajátításával. 
Játék: Alkotó és kooperatív játékos feladatok, játéktípusok, szabályok, 
stratégiák gyakorlati alkalmazása. 
Versenyzés: Kézilabda versenyhelyzetek gyakorlása. 
Prevenció: Életvezetés: rendszeres fizikai aktivitás és hatásrendszerének 
tudatosítása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Készség fejlesztés mozgástanulás: az együttműködő (kooperatív) tanulás 
technikáinak és formáinak alkalmazása, Tapasztalatszerzés a külföldi és 
hazai történelmi és modern sportjátékok technikai és taktikai készletéről. 
Térbeli, az energia-befektetésre vonatkozó tudatosság (idő, gyorsaság, 
erő, állóképesség), valamint a kapcsolatok felismerése a természetes moz-
gásokban és a sportági technikákban, taktikákban, stratégiákban; a kézi-
labda sportág mozgásanyagának technikai és taktikai repertoárjának isme-
rete, alkalmazási területei, értékelése a hatékonyság jegyében. 
Játék: szabálytudat és alkalmazás. Kézilabdázásban ismert játékstratégiák, 
adaptív technika és taktika alkalmazásával, értékelésével. 
Versenyzés: A magyar és nemzetközi kézilabda sport sikereinek, valamint 
értékelési rendszereinek ismerete. 
Prevenció: Érzelem-, feszültségszabályozás és agresszió megelőzése a 
motoros tevékenységek révén; relaxáció; egyéni felelősség és döntés az 

Természettudomány:  
Mozgások, ütközések, 
gravitáció, forgatónyo-
maték, pályavonal, ha-
tás-ellenhatás. 
 
 
Matematika:  
Térgeometria – gömb-
térfogat; valószínűség 
számítás. 
 
 
Természettudomány:  
Érzékszervek külön-
külön és együttes mű-
ködése. 
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egészséges életvitel és a szabadidős tevékenységek megvalósításában 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 
önszerveződés, taktika, támadási-, védekezési stratégia, döntéshozatal, játék-
öröm, játékintelligencia 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Atlétika Órakeret 
45 óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. Iramszakasz, egyéni iram-
beosztás. 
Különféle váltási technikák a váltófutásban. Optimális lendületszerzés, elru-
gaszkodás, repülőfázis, biztonságos leérkezés az ugrásokban. A hajítás, lökés 
és vetőmozdulat biomechanikai különbözőségei. Az edzéshatáshoz szüksé-
ges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő idő jelentősége. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályainak a 
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 
Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. stabilan ké-
pesek követni a szabályokat, elfogadni a normákat és mintákat, a megméret-
tetést és az értékelést. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Képesség fejlesztés: kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, 
motorikus cselekvésbiztonság továbbfejlesztése 
Készség fejlesztés mozgástanulás:  
Futás: rövidtáv-, váltó-, gát-, középtávfutás, tájékozódási futás. 
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A 
kedvező rajthelyzet kialakítása, 
Ugrás: sorozatugrások: hármasugrás előkészítése, homorító és ollózó tá-
volugrás, választott magasugró technika csiszolása. 
Dobás: súlylökés hátsó becsúszással, gerelyhajítás nekifutásból 5-ös im-
pulzuslépéssel. 
Játék: atlétikai versenyhelyzetek gyakorlása. 
Prevenció: Kooperatív, kreatív testnevelési játékok az atlétikai verseny-
szabályok betartásával. 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Képesség fejlesztés: Edzésterv, edzettség és a mérés ismeretei, hatásuk a 
fejlődésre. 
Készség fejlesztés mozgástanulás: Az iram és tempó megválasztása 
szempontjainak ismerete. A nekifutás módosítása szükségszerűségének 
ismerete. Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák 
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 
Játék: futó-, ugró-, dobó játékok. 
Versenyzés: Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

Természettudomány: 
Szénhidrátlebontás. 
 
 
Természettudomány:  
Hajítások, energia. 
 
 
Történelem,:  
Az olimpiai eszme. Az 
újkori olimpiák történe-
te. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, ötlépéses hajító ritmus, lö-
kés, lépő, homorító és ollózó távolugró technika, választott magasugró technika. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél Lány torna Órakeret 
45 óra 

Előzetes tudás 
Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versenyszituáció-
ban. 
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Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új 
elem- és motívumkapcsolatokkal is.  
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, könnyed, 
plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Képességfejlesztés: Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tor-
naeszközök segítségével. 
Készségfejlesztés mozgástanulás: a korábbi követelményeken nehézség-
ben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és differen-
ciáltan. Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszí-
tések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése - diffe-
renciáltan. 
Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetőségének megjelenítése az 
elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 
Talaj: összefüggő gyakorlat összeállítása egyénileg, párban, fejen átfordu-
lás, kézen átfordulás kísérletek. 
Ugrás: ismétlés, felguggolás – fejbillenés, felguggolás – fejen átfordulás. 
Gerenda: önálló tervezés, ismétlés, gyakorlat összeállítása, cigánykerék, 
kézállásba lendülés, ugrás fordulattal, őzugrás. 
RG: önálló tervezés, ismétlés, gyakorlat összeállítása. 
Játék: Játékos feladatmegoldások pl.: zenés gimnasztika. 
Versenyzés: Házi tornaversenyek szervezése és korosztályi rendszerek. 
Prevenció: Tanulói segítségadás fontossága, fokozott lordózis elkerülésé-
vel. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Képességfejlesztés: Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés le-
hetőségeinek felmérése és alkalmazása tornaeszközök segítségével 
Készségfejlesztés, mozgástanulás: Verbális utasítások értelmezése, pontos 
testi alkalmazása. 
Versenyzés: Tornasport történeti ismeretek, érdekességek. Hazai és nem-
zetközi sikerek a magyar tornasportban. 
Prevenció: A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak 
gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támo-
gatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív 
megoldások keresése. 
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások 
tanítása. 

Természettudomány, 
fizika:  
Egyensúly, mozgások, 
gravitáció, szabadesés, 
szögelfordulás. 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Az izomműködés élet-
tana. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, 
társas talajtorna, összefüggő gyakorlatlánc 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok Órakeret  

45 óra 

Előzetes tudás A korábban tanult alapozó önvédelmi, valamint a kravjunior és Krav-Maga 
anyag: 
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Speciális bemelegítési technikák. 
Eséstechnika. Védekezéstechnika. 
Edzőtermi etikett. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Krav-Maga önvédelmi stílus alaposabb megismerése és gyakorlatainak 
kontrollált végrehajtása fakultációs óra keretében, elméleti és gyakorlati 
elmélyülés a bonyolultabb technikák kivitelezésében is. 
A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.  
Jobb oldalra elsajátított technikák megtanulása bal oldalra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes elsajátításához 
szükséges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése természe-
tes mozgásformák és játékos, egyéni és páros képességfejlesztő gyakorla-
tok alkalmazásával (mászások, kúszások, emelések-hordások, függeszke-
dések, húzások-tolások, kéziszerrel történő gyakorlatok). 
Játékok, versengések: 
Slow fight és light sparring azaz lassú harc és könnyű küzdelem. Föld-
harcjáték. 
Az érdeklődő tanulók specifikus tudásának növelése a reguláris (esti) 
edzésekre történő irányításhoz. 
Elméleti és pszichés felkészítés: 
Biztonság az edzésen és sérülékeny pontok. A védelem, mint jogi kategó-
ria, megtörtént utcai és szórakozóhelyi esetek elemzése. A támadás és 
védekezés lélektani alapjai, lelki befolyásolás. Az agresszió kezelése, 
elhárítása, felhasználása. Koncentrációs és önkontroll-gyakorlatok. Az 
izmok nyújtása és a PNF alapjai. 
Technikai képzés: 
Kiinduló helyzet és mozgások ismétlése, gyakorlása. Passzív és 
félpasszív állás, küzdőállások. Mozgások és technikák küzdőállás-
ból/küzdőállásban. 
360°-os külső védekezések nagy ívű ütések („parasztlengő) ellen ellenke-
ző kézzel végrehajtva (sérült kéz szimulációja), mindenféle pozitúrában. 
Belső védekezések egyenes ütés ellen: szimultán és másfeles ritmusban, 
hátradőléssel, ágyékrúgással, ellenkező kézzel. 
Alkarral/könyökkel védekezés különböző célpontra /magasságokban ér-
kező támadás ellen. 
Azonos oldali kézzel történő “söprő” védekezés. 
Védekezés horogütés és felütés ellen. 
Védekezés rúgások ellen: 
Magas egyenes rúgás és taposó rúgás védése alkarral. 
„SelfDefense” 
Fojtások (strangulation típusúak) megelőzése és elhárítása állásban és 
földön. 
Guillotine (első fejblokk) hárítása. 
Késes és botos fenyegetések hárítása nagyobb távolságból, különböző 
irányokból és magasságokból. 
Ellentámadások („counterattack”): 
Ütések: 
Könyökütések: vízszintes és függőleges, különbözőirányokban. 

Természettudomány, 
biológia: 
Izmok, ízületek, anató-
miai ismeretek, testi és 
lelki harmónia. 
 
 
Természettudomány, 
fizika: 
Ütközések, erőközlések. 
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Felütés és horogütés. 
Rúgások: 
taposó rúgás hátra/oldalra, köríves rúgás. Mindezek különböző magassá-
gokban. 
Földre vitel: oldalról és hátulról. 
Hétköznapi tárgyak használata önvédelmi eszközként: 
A tanuló képes lesz felismerni és alkalmazni a hétköznapi tárgyak kate-
góriáit, mint: pajzs típusúak, botok, kövek, éles tárgyak, kis tárgyak és 
folyadékok. 
A földharc alapjai, zsákolások, játékos küzdelmek (slow fight, light 
sparring). 
Kombinációk a tanult ellentámadásokból. 
Esések gyakorlása: előre, hátra, vállon átfordulás. A mindennapi cselek-
vésbiztonság növelése az eséstechnikák és tompítások elsajátításával. 
Felállás: előre, hátrafelé, startállásba. 
Az alapképzésben jobb oldalra elsajátított technikák bal oldalra történő 
megtanulása. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Viselkedésminták elsajátítása a veszélyes helyzetek és fenyegetettség 
elkerülésére. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Átfogó ismeretek. 
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását befo-
lyásoló alapvető motoros képességek ismeretei és életkorhoz igazított 
fejlesztés módszerei. 
Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő értékei-
nek ismertetésével (motoros, kognitív, szociális és érzelmi akarati tulaj-
donságok). 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Asztalitenisz Órakeret 
45 óra 

Előzetes tudás Alapütések, egyenesek, keresztütések, nyesések, pörgetések, csavarások, 
rövid és hosszú kombinációk 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Váljon a mindennapos, életvitelszerű rekreációs sportolás a tanulók belső 
igényévé. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Felépített támadás kombinációk, az eddig tanultak szabad, kreatív alkal-
mazása, taktikai elemek tudatos megválasztása.  
Átmenet védekezésből támadásba, adogatás utáni azonnali támadás. 
Meglepetések, csapda helyzetek kialakítása. Rövid és hosszú kombináci-
ók, egyenes és kereszt ütések váratlan kombinációi. 
Átmenetek védekezésből támadásba. 
Mozgáselemzés. 
Páros játékban kreatív együttműködés, szerep megosztás, magas szintű 
térbeli tájékozódás és alkalmazkodás. 
Dinamikus lábmunka a súlypont állandó uralásával, az alsó és felső test 
hatékony együtt működése. 

Matematika: 
Logika, valószínűség-
számítás, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
fizika: 
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. egyenes 
vonalú mozgás, perio-
dikus mozgás, hatás-
ellenhatás törvénye, 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Tudatosan megválasztott adogatás, és az erre tervezett támadás indítás. 
Tudatos és váratlan helyezések, rövid, hosszú labdák  váratlan alkalmazá-
sa. 
Az autonóm személyiség önkifejező játéka. 
Az ellenfél technikájához, taktikájához igazodó, felépített stratégia. kidol-
gozása. 

reakcióerő, egyensúly. 
 
 
Természettudomány: 
az emberi szervezet 
működése, energianye-
rési folyamatok. egyen-
súlyérzékelés, izomér-
zékelés, ízületek moz-
gékonysága, anatómiai 
ismeretek. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Taktika, stratégia, ellenfél elemzése, változtatások játék közben, szabad, önkife-
jező játék. 

 
 

Tematikai egység / 
Fejlesztési cél Kondicionáló termi foglalkozások 

Órakeret 
45 óra (30 

óra) 

Előzetes tudás 
Az erőfejlesztő gépek, és kardiogépek tervezett, cél szerinti használata. 
Edzéstani alapismeretek.  
Egyszerű edzéstervek készítése, balesetmentes edzésmunka. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudatos tervezett különbség tétel a gyakorlatok végrehajtásának részmozza-
nataiban, a gyakorlatok-gyakorlatvariációk differenciált végrehajtása.  
A testépítés trendjeinek követése, rövid-közép távú edzéstervek készítése, 
teljesítő képesség növelése.  
Szimmetriára törekvés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Az alapképzésben tanultakra épülő továbblépés, az ismeretek elmélyítése, 
igényes, egyéni edzésterv összeállítása, végrehajtása. 
Általános hatású köredzések és speiális hatású tömegnövelő, szálkásító, 
aerob és anaerob energia nyerésre épülő edzésprogramok önálló tervezése, 
végrehajtása.  
Anatómiai, edzéselméleti ismeretek elmélyítése, önálló kutató-, és tervező 
munka.  
Differenciálás egyes gyakorlatok végrehajtásának módozataiban. 
Alap gyakorlatok végrehajtásának specializált variációi, változatai speciá-
lis célok érdekében.  
Táplálkozási ismeretek elmélyítése, zsírégető ill. izomépítő folyamatok 
ismerete. Szériák, sorozatok ismerete. 
Aerob és anaerob munka és hatásmechanizmusok értő alkalmazása egyéni 
célok szerint. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A gyakorlat végrehajtás részmozzanataiban belső különbség tétel, a gya-
korlatok differenciált hatás szerinti végrehajtása.  
A testépítés trendjeinek követése, rövid-közép távú edzéstervek készítése, 
teljesítő képesség növelése.  
Szimmetriára törekvés. 
A kondicionáló termi berendezések használatának adaptálása preventív, 
rehabilitációs, és terápiás célokra.  

Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energianye-
rési folyamatok, egyen-
súlyérzékelés, izomér-
zékelés, elsősegély. 
Aerob, anaerob energia-
nyerés, szénhidrátok, 
zsírok bontása, hipoxia, 
állóképesség, erő, gyor-
saság. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:  
Egyenes vonalú moz-
gás, periodikus mozgás, 
gravitáció, tömegvon-
zás, hatás-ellenhatás 
törvénye,  az egyszerű 
gépek működési tör-
vényszerűségei, forga-
tónyomaték, reakcióerő, 
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Képesség részleges sérülések esetén kiegészítő munka, ill. rehabilitációs 
munka tervezésére, végzésére. 
Ismeretek obesitas, tartási rendellenességek, menstruáció esetén végezhe-
tő gyakorlatokról.  
„Igen” és „Nem” kimondása a táplálék-kiegészítők világának kínálkozó 
kérdéseire. 

egyensúly, tömegkö-
zéppont. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyéni sajátosságok, specializáció, alap gyakorlatok specializált végrehajtása, 
gyakorlatvariációk. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Labdarúgás Órakeret 
45 óra  

Előzetes tudás Csapatrész taktikák, oda-vissza passzok, védekezési rendszerek, létszám fö-
lényes helyzetek, háromszögelések, üres terület megjátszása 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Cél-, és győzelem orientált öröm játék, tudatos tervezés, együttműködés, 
ellenfél és játékvezető tisztelete.  
Egyéni-, és csapatjáték összhangja. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A játék elemeinek szabad és improvizatív kombinálása, egyéni játékötle-
tek kibontakoztatása, támadási, védelmi kombinációk, átmenetek, egyéni 
megmozdulások szabad kipróbálása. 
Test-test elleni játék, elfogadása, építés és rombolás, fejjáték, ritmusváltá-
sok, szélességi-mélységi terület nyerés. 
Az alkotóképesség, egyéni érvényesülés, és az önálló csapattaktikák fele-
lősségteljes értelmezése.  
A tanultak kombinatív alkalmazása.  
A fizikai képességek, elsősorban a gyorsaság, gyorsasági állóképesség 
hatékony alkalmazása és továbbfejlesztése.  
Egyéni rugó technikák bátor kipróbálása, kifejlesztése.  
Felelősség vállalás, csapatrészek irányítása.  
Önálló bemelegítés, levezetés 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Teendők létszám fölényben és létszám hátrányban, második, harmadik 
hullám, súlypontképzés, támadó sávok nyitása, les taktika, tempó előny 
végig vitele, mezőnyben kialakított létszám fölény tempóban tovább érvé-
nyesítése.  
Mélységi támadások, üres terület megjátszása. 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
fizika: 
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. 
Egyenes vonalú moz-
gás, íves mozgások, 
légellenállás, tömeg-
vonzás, hatás-ellenhatás 
törvénye. 
 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Egyensúlyérzékelés, 
izomérzékelés, sportsé-
rülések. Aerob, energia-
nyerés, állóképesség, 
erő, személyi higiénia, 
testápolás. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Az alkotóképesség, egyéni érvényesülés, és az önálló csapattaktikák felelősség-
teljes értelmezése. Ritmusváltás, tempó előny, súlypont, sávok. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kosárlabda Órakeret 
45 óra 

Előzetes tudás 
Az eddig tanult egyéni, csapatrész, csapattechnikai/taktikai elemek, labdás és 
labda nélküli mozgások biztos tudása, a tanultak értő alkalmazása játék hely-
zetben.  
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Életformává váló képesség szinten tartás és sportági tudás.  
Funkcióöröm, és az elsajátított képességek, készségek szabad, önálló alkal-
mazása, önkifejezéssé váló szint elérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Magas szintű gyorsasági erő, aerob állóképesség dinamikus irányváltások, 
kitartó futó állóképesség mely irányváltásokkal, felugrásokkal különböző 
irányú támadó és védő mozgásokkal, labdás és labda nélküli mozgásokkal 
alkalmassá tesz a magas szintű, önálló, kreatív játékra. 
Kosárra dobások kiszorított helyzetből, agresszív védő ellen, személyi 
hiba kiharcolása, test-test elleni ütközések, támadó hiba kiharcolásának 
beépítése a játékba, hatékony terület-, pozíciófoglalás. Alacsony hiba szá-
zalékú dobó teljesítmény és lepattanó szerzés. 
Pozíciós játék felfogás  tovább fejlesztése a totális támadás felé, szabad 
improvizatív, eredmény orientált játék, minél kevesebb húzásból, rövid 
idő alatt véghezvitt gyors támadás befejezés, letámadások, csapdázások, 
improvizációk, az eddig tanultak szabad, alkotó felhasználása.  
Játék elemek egyszerűsödése, a támadásvezetés elemszámának, tempójá-
nak, jellegének, a védők mozgatásának szándékos, tudatos alakítása.  
Térölelő nagy lépések, nagy ívű, nagy erejű támadás befejezések. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Meccs taktika elsajátítása, tudatos csere taktika, tempó és ritmus váltások 
alkotó használata. 
Nagy lépés elsajátítása, kevés elemből történő gyors támadás befejezés. 
Kreatív, önállóan kidolgozott játék taktikák, az ellenfélhez igazodó véde-
kező és támadó elemek, saját szándék érvényesítése, az ellenfél szándéká-
nak, játékritmusának, taktikájának tudatos megtörése. 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, tájékozódás. 
 
 
Beszédművelés: 
Testbeszéd  
 
 
Természettudomány, 
Fizika:   
Mozgások, ütközések, 
erő, energia,  egyenes 
vonalú mozgás, íves 
mozgások, gravitáció, 
tömegvonzás, hatás-
ellenhatás törvénye, 
reakcióerő, egyensúly, 
tömegközéppont. 
 
 
Természettudomány:  
Aerob, anaerob energia-
nyerés, szénhidrátok, 
zsírok bontása, állóké-
pesség, erő, gyorsaság. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Ellenfélhez igazodás, saját szándék érvényesítése, taktika ellenfélhez igazítása, 
improvizatív kombinációk, dobószázalék. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Fiú torna – párhuzamos korlát, talajtorna Órakeret 
45 óra 

Előzetes tudás 

Alapismeretek az egyes szereken, talajon minden irányba segítséggel és ön-
állóan gurulások, gördülések, átfordulások, kéz-, kar-, térd-, tenyér támaszos 
helyzetek, korláton ülések, támaszok, alaplendületek, fel-, és alá lendülések, 
statikus és dinamikus elemek, ezek kapcsolatai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Teljes testkontroll, térbeli-időbeli időzítésekkel önálló elemvariációk, elem 
kapcsolatok, dinamikai váltásokkal, koncentrált előadásmóddal szabadon 
választott gyakorlat bemutatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A teljes test, és az egyes testtájak megerősítése, alkalmassá tétele az önál-
ló, szabad, alkotó jellegű, az autonóm döntéseket is kifejező tornászásra. 
Izületi mozgékonyság, és a test tónus szabályozásának magas szintre ho-
zása, mely a helyes testtartás, testkontroll alapjává válik. 
Az eddig tanult elemek, elemkapcsolatok szabad variációi, új elemek be-
kapcsolása az egyéni fejlődés sajátos útját követve, nagy lendületű elem 

Természettudomány: 
Mozgások, ütközések, 
erő, energia, gyorsulás, 
lassulás, lendület. 
Egyenes vonalú moz-
gás, periodikus mozgás, 
gravitáció, tömegvon-
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végrehajtásra törekedve. Szabad átfordulások, 180 – 360 fokos fordulattal 
járó elemek, önálló végrehajtások, az erőelemek számának és nehézségé-
nek fokozása, komplett gyakorlatok. A segítségadás alapjainak elsajátítá-
sa. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az elemek biomechanikájának ismerete, a test biomechanikájával való 
egyeztetése. A test térbeli helyzetének és mozgásának belső látása, test-
kontroll, mely önálló hiba érzékelésre is képessé tesz, gyakorlat kompozí-
ciók, az előadásmód dinamikai finomítása. 

zás, hatás-ellenhatás 
törvénye. 
 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Egyensúlyérzékelés, 
izomérzékelés, elsőse-
gély,  izmok, ízületek 
mozgékonysága, ana-
tómiai ismeretek, 
testi és lelki harmónia, 
személyi higiénia, test-
ápolás. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Elemvariációk, önálló kapcsolatok, funkcióöröm, ismeretek szabad felhasználá-
sa 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a tan-

év végén 

Tollaslabda: 
Ütésvárás stabil egyensúlyi helyzetben, indulásra készen. 
Reagálás a cseles ütésekre. 
Az ellenfél egyensúlyvesztésbe „kényszerítése" az ütések ívének, ritmusának 
és irányának tudatosan felépített variálásával és cselezéssel, a megszerzett 
helyzeti előny kihasználása a pontszerzésre. 
A „forgásos" páros játékrendszer elsajátítása és begyakorlása. 
Válaszütések és az ehhez szükséges lábmunka végrehajtásának képessége. 
Speciális lábmunka megoldások. 
Saját mérkőzés közben az ellenfél és a saját hibák tudatos keresése, felismeré-
se. 
Önálló, tudatos stratégiai döntések meghozatala. 
 
Jóga: 
Megtapasztalják a diákok az életörömöt, a mozgás örömét. Tudatosak és meg-
értők lesznek a környezet iránt. A figyelem-összpontosító képesség növekszik, 
az iskolai teljesítmény javul. A szervezet harmonikusan fejlődik, szellemi és 
lelki kiegyensúlyozottságuk növekszik. Kialakul a helyes testtartás, javul a 
vérkeringés. Megtanulják a helyes légzést, javul az egyensúlyérzékük. A be-
tegségekkel szemben megnövekszik az ellenálló-képességük, kialakul az ideá-
lis testsúly. Az ideges zavarok, viselkedés-problémák oldódnak, csökkennek 
és legtöbb esetben meg is szűnnek. Önállóbbak lesznek, kialakul az egészsé-
ges önbizalmuk, javul a kapcsolatteremtő és kommunikációs képességük. 
 
Fitnesz: 
Az aerobik/fitnesz kritériumainak való megfelelés fejlesztése: testtartás, moz-
dulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével  
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, bemu-
tatása. 
Egyéni gyakorlatoknál a pontos, fegyelmezett végrehajtás; páros gyakorlatok-
nál fokozott figyelem a társra, segítség a stretching közben. 
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete. 
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 
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A mozgás koordinált irányítása. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok isme-
rete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 
A gerinckímélet alkalmazása, sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 
 
Tánc: 
A testtartás ez által az egyensúlyérzék további fejlődése.  
Ritmusérzék további fejlődése, a finom mozgáskoordináció kialakulása, és a 
térérzékelés további javulása.  
A társas kapcsolatteremtő és kommunikációs készség fejlődése, nyitottság 
másokra, önbizalom és magabiztosság fejlődése. 
 
Röplabda: 
A szem-kéz és a szem-láb koordináció, a téri orientáció, a ritmus és ütemér-
zék, a szociális képességek, a szabálytartás és szabálykövetés fejlődése. 
A figyelem intenzitásának és terjedelmének erősödése. 
Együttműködési képesség javulása. 
Javulás a kreativitást, kockázatvállalást, jó helyzetfelismerést igénylő döntési 
helyzetekben. 
 
Életmód: 
Önismeret fejlődése. 
Képesség a lelki egyensúly megóvására, a társas viselkedés szabályozására, a 
konfliktusok kezelésére. 
Képesség a saját szervezet jelzéseinek értékelésére. 
Fogamzás, terhesség, szülés és az ismertebb nőgyógyászati betegségek isme-
rete. 
 
Kézilabda: 
Gazdagabb kézilabda-technikai, és -taktikai készlet. Jártasság néhány taktikai 
formáció, helyzet megoldásában. A kézilabda játékszabályok kibővített köré-
nek megértése és alkalmazása. A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és 
kommunikáció fejlődése. 
A kézilabda játékhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és el-
fogadása.  
Hatékony támadás befejezés, egyéni- és csapat motivációk kialakulása. Sport-
szerűség, sikerorientáltság és kudarctűrő képesség erősödése a sportban és 
azon kívül, pozitív attitűd kialakulása. 
 
Atlétika: 
Dinamikus erő, gyorserő, izometriás erő, anaerob állóképesség fejlődése, 
mozgásrészek analizáló, majd automatizált végrehajtása. 
 
Női torna: 
A gyakorlatok végrehajtásának reális viszonyítása a mozgásképhez, Önálló 
összefüggő talajgyakorlat összeállítása. A korábban tanultak ismétlése, csiszo-
lása, hangsúly az egyéni munkán, gyakorláson, a hibák észrevétele, javítása, a 
társaknak való segítségnyújtás, néhány újabb, nehezebb elem tanulása, önálló 
tervezéssel összefüggő gyakorlat összeállítása, begyakorlása, bemutatása, 
egymás munkájának értékelése. 
 
Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok: 
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Képesség leszorított helyzetből ill. lendülő végtag elől való aktív kitérésre, 
szabadulásra. A súlypont uralása, az egyensúly megtartása esések, gördülések 
közben. A menekülés legegyszerűbb módjai. Lefogások, fojtások hárítása. 
Erős motivációs bázis kiépülése a támadás elhárítására, menekülési bontó 
technikák alapjai, a hárítás és menekülés idejének minimalizálása. A különbö-
ző eséstechnikák, gurulások, szabadulások és a Krav-Maga önvédelmi gyakor-
latainak játékos, alap szintű végrehajtása passzív, félaktív társsal. Játékos ál-
lásküzdelmek (slow fight) és könnyű harcban (light fight) jártasság. 
 
Asztalitenisz: 
Az életformává váló rekreációs sportolás lehetőségének egy újabb mozgás-
formával való bővítése. 
 
Kondicionáló termi foglalkozások: 
Tudatos, speciális hatásokat is célzó munkavégzés, végrehajtási variációk, 
alkatra, fejlődési készségre specializált tervezés, végrehajtás. Önkifejezés, test 
és személyiség harmóniája, külsővé vált belső értékrend. „Igen” és „Nem” 
kimondása a táplálék-kiegészítők világának kínálkozó kérdéseire. 
 
Labdarúgás: 
A játék rendszerének megértése, egyszerű együttműködések, hatékony táma-
dás-befejezés, egyéni- és csapat motivációk kialakulása, test-test elleni játék 
elfogadása. Célorientált egyéni és csapatjátékban kreatív önkifejezés. 
 
Kosárlabda 
A játék rendszerének megértése, egyszerű együttműködések, hatékony táma-
dás-befejezés, egyéni- és csapat motivációk kialakulása, test-test elleni játék 
elfogadása. Tudatos és eredményes játék, melyben a technikai, erőnléti tudás 
színvonalát a taktikai stratégiai felkészültség hatékonyabbá képes tenni. Az 
egyéni-, és csapatérdek összehangolása, önkifejeződés a játékban. 
 
Fiútorna: 
A rendszeres sportolás életformává válása, melynek érvényes, választható 
része a sporttorna is. Biomechanikailag helyes testtartás belsővé válása. Igé-
nyesség, az egészséges életmód igenlése, a civilizációs betegségek elhárítása. 

 
3.9.1.1.5 12. évfolyam 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél Tollaslabda Órakeret 
50/55 

Előzetes tudás 

A játék alaptechnikájának, taktikájának és játékszabályainak ismerete és al-
kalmazása egyéni és páros játék közben. 
Az alapvető ütésfajták ismerete, azok tudatos alkalmazása játék közben, biz-
tonságos szerválás. 
Pontos, technikailag helyesen végrehajtott ütések. 
A gyakorlatok során a társsal együttműködő magatartás, hajlandóság a hibák 
korrigálására. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az ütések technikailag helyes kivitelezése, az ütések erejének és hosszának a 
növekedése. 
Az ütések egyenes és kereszt változatainak pontosítása, alkalmazása. 
Tenyeres adogatás tökéletesítése. 
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Mozgásos kreativitás fejlesztése, az egyéni taktika továbbfejlesztése. 
Az egyenes és keresztütések játékhelyzettől függő tudatos alkalmazása. 
Az egyes ütéstípusokon belül az ütésváltozatok tudatos elkülönítése és ezek 
felhasználása a saját játékstílus kialakításához. 
A cselező készség kialakítása és fejlesztése különféle mozgásos játékokban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Az ütésrepertoár kiszélesítése: letámadás a hálónál, ejtés hátulról, kieme-
lés a hálótól, gyors lapos megütések. 
Az egyéni játék alaptaktikái: az ellenfél „kimozgatása” a középhelyzetből, 
fedetlen terület kikényszerítése mélységi, oldalirányú vagy átlós „mozga-
tással”. 
A páros játék taktikai alapjainak előkészítése: a páros összehangolt moz-
gását előkészítő gyakorlatok. 
A labda repülési ívétől, sebességétől és a játékos szándékától függően 
különböző lépéskombinációk alkalmazása a pálya adott pontjai között. 
Támadó és védekező jellegű labdamenetek imitálása a súlypont helyzete, 
a mozgás ritmusa és a lépéskombinációk változtatása által. 
A fizikai fejlődéssel azonos mértékben növekvő erejű és hosszúságú le-
ütések és kiemelések begyakorlása. 
A korábban tanult ütések fokozatosan finomodó kivitelezése a röppálya 
kismértékű módosításával. 
Az egyes ütéstípusokon belül a „biztonsági”, a „védekező” és a „támadó” 
változat értelmezése, begyakorlása és tudatos alkalmazása. 
Csoportos sportjátékok és tollaslabda-mérkőzések nehezített körülmé-
nyekkel, különböző játékerejű játékosok (csapatok) között vagy a lehető-
ségeket korlátozó kiegészítő szabályokkal. 
Az ellenfél hibára kényszerítése: olyan taktikai célú előkészítő ütéskom-
binációk begyakorlása, amelyek nem a labdamenet befejezésére, hanem 
az ellenfél kiszorított, ideálistól eltérő helyzetbe hozására szolgálnak. 
Labdameneten belül a támadó és védekező szerep tudatos felépítése, a 
labdamenet irányításának megszerzése és megtartása. 
A páros helyezkedése a pályán támadó és védekező helyzetben. 
A labdamenet különböző szakaszainak (védekező, támadó, előkészítő, 
befejező) megkülönböztetése, a taktikai célnak megfelelő átmenetek ki-
dolgozása. 
A páros helyezkedések és mozgások begyakorlása egyszerűsített edzés-
helyzetekben. 
A négy sarok lábmunkája középhelyzetből. Érkezés minél jobb ütéspozí-
cióba. 
Letámadás a hálónál, ejtés hátulról, megütés, kiemelés. 
Az egyéni játék alaptaktikái: az ellenfél mozgatása, „területnyerés”. 
Fonákadogatás. 
Egyenes leütés, tenyeres emelés. A tanult ütések támadó és védekező ívű 
változatai. 
Az ellenfél hibára kényszerítése egyes játékban. A páros mozgások alap-
jai. 
A páros játék részletes szabályai, különleges helyzetek. Gyakorlatok (be-
melegítő, nyújtó). 
Kivárással és nem első szándékból megjátszott cseles ütések.  
Az ellenfél egyensúlyvesztésbe „kényszerítése” egyéniben. A páros „for-
gás” elsajátítása. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az egyéni és páros játék szabályainak részletes megismerése, a ritkán 
előforduló helyzetek elemzése a szabályok értelmezésével. 
Az alapvető gyakorlat sorok (bemelegítés, iskolázás, nyújtás) megtanulása 
és önálló végrehajtásának elsajátítása. 
Magabiztos szabályismeret megszerzése. 
A taktikai repertoár szélesítése, az ellenfelek játékának elemzése, taktikai 
céljainak meghiúsítása, a saját erősségeket kihasználó és a gyengeségeket 
kompenzáló egyéni taktika kidolgozása, mérkőzés közbeni taktikaváltás. 
Az ütések ívének és sebességének értelmezése az ellenfél szemszögéből 
vizsgálva. 
A szervezet sportolásra való felkészítésének és „karbantartásának” belső 
igénnyé válása. 
Az „önérzékelés fokozatos fejlődése”. 
Küzdőszellem fejlesztése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Egyéni és páros játék, tenyeres, fonák, adogatás, kiemelés, leütés, játszma, lab-
damenet, adogató udvar, területnyerés, támadó és védő szerep, helyezkedés, 
igazodás, középhelyzet, fedetlen terület. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Jóga Órakeret 

50/55 

Előzetes tudás 
Önfegyelem, figyelem összpontosítása. 
Lazítás. 
Az alapképzés tananyaga. 

 
A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Paramhans Swami Maheshwarananda indiai jógamester a test, a szellem, a 
tudatosság és a lélek összefüggéseit valló jógarendszerének megismerése. 
Testi és szellemi gyakorlatok a személyiség harmonikus fejlődése érdeké-
ben. 
Testtartásjavítás, állóképesség-javítás. 
Rugalmasság, mozgékonyság és figyelem-összpontosító képesség erősítése, 
a betegségekkel szembeni ellenálló-képesség erősödése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Légzésfigyelés, hasi légzés, teljes jógalégzés, váltott orrlyukas légzés 
(pranajama). 
Globális feszítés-lazítás, a relaxáció alapjai, mély lazítás jóga nidrával 
(jógik tudatos alvása). 
Ízületlazítás tetőtől-talpig (Saraw-hitta ászanák). 
Testtartásjavító ászanák (torziós gyakorlatok). 
Húsz elemből álló gyakorlatsor (Khatu pranam). 
Erőnlétfokozó és állóképességet javító ászanák. 
Az ászanák klasszikus végrehajtása (a kialakított testhelyzetben mozdulat-
lanul való bennenyugvás). 
Bevezetés a koncentrációs technikákba (Önvizsgálati meditáció 1-2. szint). 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az ászanák hatása az izmokra, az ízületekre, a légzésre, a szívműködésre, 
az idegekre, a keringési és nyirokrendszerre, az összes szervre és mirigyre, 
valamint a tudatra és a pszichére. 

Művészetismeret-
kommunikáció, rajz, 
művészettörténet: 
A kreativitás fejleszté-
se. 
 
 
Történelem  
Az Indus-völgyi civili-
záció. 
 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Egészségmegőrzés, 
betegségek megelőzé-
se, egészséges táplál-
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Az ellazulás képességének fejlesztése. 
A jógalégzés fontossága, légzés és mozgás összhangjának a fejlesztése. 
A saját testtudat, testismeret fejlesztése. 
A jóga technikák testi közérzetre és személyiségre ható szerepének a belá-
tása. 

kozás. 
 
 
Természettudomány, 
környezeti nevelés: 
Fenntarthatóság. 
 
 
Történelem, művészet-
ismeret–
kommunikáció: 
A nagy indiai eposzok: 
Mahábhárata, 
Ramayana történetei, 
tanulságai,Védákstb. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Jóga, helyes testtartás, ászana, hasilégzés, teljes jógalégzés, pranajama, rela-
xáció, jóga nidra, koncentráció, önvizsgálati meditáció, mantra.  

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél Fitnesz Órakeret 
50/55 

Előzetes tudás 

A napjainkban népszerű fitnesz sportág alapjainak és életszemléletének is-
merete. 
Az aerobik/fitnesz alaplépésekből kettő-négy ütemű gyakorlat, egyszerű kar-
tartásokkal és kargyakorlatokkal zenére is. 
Az aerobik kargyakorlatok és lépésgyakorlatok ismerete, alaplépések, hala-
dások összehangolása a zenével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

A fizikai kondíció, elsősorban az aerob állóképesség fenntartása és fejleszté-
se, a testtartásban résztvevő főbb izomcsoportok erejének növelése, nyújtása, 
és a mozgáskoordináció tudatos fejlesztése.  
A tanulók ismerjék meg a fitnesz-aerobik alapóra konkrét felépítését, terve-
zési menetét, a fitnesz-aerobik órák fajtáit, új típusait, ajánlott és nem aján-
lott mozgásanyagát, a gyakorlatok helyes végrehajtását és a helyes testtartást. 
Az önálló edzéshez szükséges ismeretek megszerzése és azok tudatos hasz-
nálatával egyéni program felépítése.  
A foglalkozás anyagának folyamatos teljesítése maximális erőkifejtéssel. 
A gyakorlatok önálló végrehajtása egyedül és párban. 
A tréningszerű mozgás élvezetének megismertetése, a rendszeres edzés meg-
szerettetése. 
Az egészség megőrzése szempontjából fontos gimnasztikai feladatok elsajá-
títása. Helyes testtartás. 
Egy legalább tízperces koreográfia megtervezése és végrehajtása saját vá-
lasztású zenére, kreativitás. 
Motorikus és koordinációs képességek fejlesztése. 
Figyelem, fegyelem, akaraterő, kudarctűrés, önbizalom fejlesztése 
Ízületi mozgékonyság fejlesztése a sportág jellegének megfelelően.  
Ritmusérzék fejlesztés  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Légzőgyakorlatok, könnyen végrehajtható, közepes intenzitású, kis kiter-
jedésű, helyben és helyváltoztatással végezhető ritmikus gyakorlatok, sta-

Természettudomány, 
fizika:  
Egyensúly, mozgások, 
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tikus nyújtások, táncos lépések, szökdelések különböző variációi. 
Aerobik alaplépések, lépéskombinációk, irányváltoztatással, forgással és 
karmunkával, zenére, követéssel. 
A sportág mozgásanyagára jellemző állóképesség, dinamizmus, ízületi 
mozgékonyság, ruganyosság fejlesztése, erőfejlesztés, egyensúlyérzék 
fejlesztő gyakorlatok. 
Talajon végzett vázizom erősítő gyakorlatok: has-, hát-, csípő-, comb- és 
farizmok erőálló-képességének növelése állásban, térdelésben, hason és 
háton fekvő helyzetben. 
Koordinációs képességek komplex fejlesztése. Zenére, állásban és talajon 
saját testsúllyal végezhető gyakorlatok a főbb izomcsoportok erősítése 
céljából (térdfeszítő, -hajlító, csípőfeszítők, -hajlítók, törzsfeszítő, -hajlító, 
könyökízület-feszítők, -hajlítók). Erősítő és statikus nyújtó hatású gyakor-
latok variálása. 
Zenés gimnasztika, aerobic, stepaerobic, testépítés. 
A gerinc védelme a hátizmok nyújtásával, erősítésével, testtartást javító 
gyakorlatokkal. 
A szülés szempontjából leginkább fontos izomterületek erősítése. 
A stresszérzet csökkentése feszültség-levezető tornával és relaxációval. 
Minden izomcsoportra kiterjedő nyújtó és erősítő gyakorlatok önálló vég-
zése. 
A test kétoldali átmozgatásának sorrendje egyéni és páros gyakorlatokkal. 
Mozgásformák, lépések zenére történő végrehajtása. 
A zene ütemére történő koreográfia pontos végrehajtása. 
Az egész test megmozgatása zenére, különböző fázisok összeállítása, a 
rendszeres testmozgás iránti igény fenntartása, mozdulatok összhangban a 
zenével. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A hajlékonyság fokozása, az ízületek mozgékonyságának növelése. 
Az állóképesség növelése. 
Az egyensúlyérzék fejlesztése. 
A mozgáskoordináció és ritmusérzék fejlesztése. 
Az izomzat és testalkat harmonikus fejlesztése. 
Helyes testtartásra, pontos végrehajtásra való törekvés. 
A koordinációs és kondicionális képességek valós ismerete, a zene, a ko-
reográfia és az időtartam függvényében. 
Fegyelmezett, pontos végrehajtás a fokozatosság elvének betartásával. 
A saját teljesítőképesség becslése. 
Információkezelés, kooperáció, önellenőrzés, normakövetés, alkalmazko-
dás, stratégiaalkotás képességének fejlesztése. 
Az erősítő és nyújtó hatású gyakorlatok alapvető anatómiai és élettani 
ismeretei. A funkcionális és célzatos erőfejlesztő gyakorlatok kiválasztá-
sának és végrehajtásának alapismeretei. 
Az egészséges életmód összetevői közül a rendszeres testmozgás és táp-
lálkozás összefüggéseire vonatkozó ismeretek. 
A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel 
kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának ké-
pessége (önreflexió), átélése és tudatos felvállalása. 
A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek figyelembevé-
telével, a stratégiák egyeztetése. 
Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek – aktív részvétel a 

gravitáció. 
 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Az izomműködés élet-
tana. 
 
 
Ének: 
Tempó, ritmus. 
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sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 
Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

aszimmetrikus koreográfia, statikus nyújtás, agonista-, antagonista izmok, aktív 
és passzív nyújtás, 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Röplabda Órakeret 
50/55 

Előzetes tudás 

A röplabda játékra jellemző testmozgás alapvető technikáinak, az egyszerűbb 
taktikai elemeknek az ismerete. 
A nyitás fogadása, a labda tudatos irányítása. 
Megfelelő erőadagolás. 
A technikai elemek helyes végrehajtása és pontos alkalmazása. 
Technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok isme-
rete és alkalmazásuk. 
Sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 
Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egymás segítése a feladatok jó megoldásában, együttműködés a labdás gya-
korlatokban, figyelem egymásra, empátia fejlesztése. 
Reagálási képesség fejlesztése. 
Szabálytudat, szabálykövető magatartás megerősítése. 
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és mi-
nőségi növelése. 
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok ered-
ményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 
A leütés technikájának és a sáncolás végrehajtásának javítása. 
Játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra támadásban és 
védekezésben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. 
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló használa-
ta, rendben tartása, megóvása. 
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása. 
A forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek 
való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, 
emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 
Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása. 
A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 
gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék 
elérése érdekében. 
Alapérintések különböző testhelyzeteken keresztül, labdatovábbítások 
társnak, dobott labda továbbítása alkar vagy kosár érintéssel. 
Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása 
helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 
Leütés, pörgetés, ejtés támadó technikák elsajátítása talajról és felugrás-
ból. 
A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel 
egyaránt. 
Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 
Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 
Röptenisz, szabadon választott vagy megkötött érintéssel. 

Természettudomány, 
fizika:  
Mozgások, ütközések, 
gravitáció, forgatónyo-
maték, pályavonal, ha-
tás-ellenhatás. 
 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Érzékszervek külön-
külön és együttes mű-
ködése. 
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Taktikai továbbfejlesztés. 
Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, alapvédeke-
zési forma alkalmazása. 
Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy ejtett 
labdához való helyezkedés, támadás közbeni helycserék megtanítása, 
helytartási szabály betartása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A sportági ismeretek kreatív alkalmazása az alkotó, kooperatív feladatok-
ban, játékokban. 
A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása. 
A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 
A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 
A személyes biztonság és társak biztonságának védelme a játékszituáci-
ókban, a döntésekben pedig a baleset megelőzés fontosságának tudatos 
képviselete. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, feladás, sáncolás, támadási alap-
formák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 elleni játék, forgás, csillagalakzat, guru-
lás, vetődés, kettős sánc, alkartenisz. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Életmód Órakeret 
15 óra 

Előzetes tudás A test felépítése, női és férfi nemi jelleg, függőségek megelőzése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészségmegőrzés lehetőségeinek megértése, elsajátítása. 
A női és férfi szervezet működési törvényeinek megismerése. 
Az emberi szervezet reakciói a testmozgásra, a táplálkozásra, a táplálék-
kiegészítőkre, a doppingra és egyéb szerekre. 
A profi sport. 
A korábban megszerzett ismeretek kibővítése, elmélyítése a diákok érdeklő-
dése alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Az ember szervezete. 
Egészséges táplálkozás. 
Életmód – életstílus. 
Testápolás. 
Sport és egészség. 
Testépítés, alakformálás. 
Dopping, tiltott szerek használata. 
Versenysport, profi sport, szabadidősport. 
Sport és személyiség. 
Szexualitás. 
Családtervezés. 
Méhlepény és méhlepénykeringés. 
Vércsoport összeférhetetlenség. 
A család és a háztartás. 
Település- és lakókörnyezet. 
Szerepek. 
A konfliktuskezelés lehetőségei (kommunikáció, empátia). 
Lelki egészség (érzelmek, viselkedés). 

Természetismeret, bio-
lógia, kémia: 
Az emberi test felépíté-
se, belső szervek, 
egészséges táplálkozás, 
betegségmegelőzés, 
szexualitás, terhesség, 
születés. 
 
 
Környezeti nevelés és 
életvitel, természettu-
domány:  
Dopping, drogfüggés, 
megelőzés. 
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Immunrendszer. 
Antibiotikumok. 
A munka világa, munkavégzés. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Norma, kultúra, szocializáció, érték, értékrend, erkölcs, érzelmek, magatartás, 
fejlődés, személyiség, személyiségfejlődés, nevelés, szerepek, konfliktuskeze-
lés, trimeszter, egészség, méhlepény, vércsoport. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél Kézilabda Órakeret 
50/55 

Előzetes tudás 
Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete, egyéni-, illetve csapat-
rész taktikai ismeretek, motorikus cselekvésbiztonság a kézilabda játékban, 
téthelyzetben; szabályismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és mi-
nőségi növelése, az előző években megszerzett tudás elmélyítése. 
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok ered-
ményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése, az együvé tartozás 
erősítése; testtudat fejlesztése. 
Olyan képességek és készségek kialakítása, amelyek élethosszig tartó rend-
szeres fizikai aktivitást eredményeznek.  
Társtanítás, tutorálás a mozgásos programokban és a kézilabda gyakorlatok-
ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Képességfejlesztés: Általános és speciális képességfejlesztő, az edzettsé-
get fejlesztő és a fittségi szintet növelő vagy megtartó kézilabdás testgya-
korlatok. A motoros képességek fejlesztésének és szerepének tudatosítása. 
Készségfejlesztés mozgástanulás: kézilabda sportágspecifikus bemelegítő 
mozgásanyag tervezése, a természetes mozgások alkalmazása 
sportágspecifikus jelleggel. A tudatos helyzetfelismerő és feladatmegoldó 
képességek és készségek fejlesztése, új mozgásanyag elsajátításával. 
Játék: Alkotó és kooperatív játékos feladatok, játéktípusok, szabályok, 
stratégiák gyakorlati alkalmazása. 
Versenyzés: Kézilabda versenyhelyzetek gyakorlása. 
Prevenció: Életvezetés: rendszeres fizikai aktivitás és hatásrendszerének 
tudatosítása. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Készség fejlesztés mozgástanulás: az együttműködő (kooperatív) tanulás 
technikáinak és formáinak alkalmazása, Tapasztalatszerzés a külföldi és 
hazai történelmi és modern sportjátékok technikai és taktikai készletéről. 
Térbeli, az energia-befektetésre vonatkozó tudatosság (idő, gyorsaság, 
erő, állóképesség), valamint a kapcsolatok felismerése a természetes moz-
gásokban és a sportági technikákban, taktikákban, stratégiákban; a kézi-
labda sportág mozgásanyagának technikai és taktikai repertoárjának isme-
rete, alkalmazási területei, értékelése a hatékonyság jegyében. 
Játék: szabálytudat és alkalmazás. Kézilabdázásban ismert játékstratégiák, 
adaptív technika és taktika alkalmazásával, értékelésével. 
Versenyzés: A magyar és nemzetközi kézilabda sport sikereinek, valamint 
értékelési rendszereinek ismerete. 
Prevenció: Érzelem-, feszültségszabályozás és agresszió megelőzése a 

Természettudomány:  
Mozgások, ütközések, 
gravitáció, forgatónyo-
maték, pályavonal, ha-
tás-ellenhatás. 
 
 
Matematika:  
Térgeometria – gömb-
térfogat; valószínűség-
számítás. 
 
 
Természettudomány:  
Érzékszervek külön-
külön és együttes mű-
ködése. 
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motoros tevékenységek révén; relaxáció; egyéni felelősség és döntés az 
egészséges életvitel és a szabadidős tevékenységek megvalósításában 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Önszerveződés, taktika, támadási-, védekezési stratégia, döntéshozatal, játék-
öröm, játékintelligencia. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Atlétika Órakeret 
50/55 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. Iramszakasz, egyéni iram-
beosztás. 
Különféle váltási technikák a váltófutásban. Optimális lendületszerzés, elru-
gaszkodás, repülőfázis, biztonságos leérkezés az ugrásokban. A hajítás, lökés 
és vetőmozdulat biomechanikai különbözőségei. Az edzéshatáshoz szüksé-
ges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő idő jelentősége. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályainak a 
korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 
Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. stabilan ké-
pesek követni a szabályokat, elfogadni a normákat és mintákat, a megméret-
tetést és az értékelést. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Képesség fejlesztés: kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, 
motorikus cselekvésbiztonság továbbfejlesztése 
Készség fejlesztés mozgástanulás:  
Futás: rövidtáv-, váltó-, gát-, középtávfutás, tájékozódási futás. 
A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A 
kedvező rajthelyzet kialakítása, 
Ugrás: sorozatugrások: hármasugrás előkészítése, homorító és ollózó tá-
volugrás, választott magasugró technika csiszolása. 
Dobás: súlylökés hátsó becsúszással, gerelyhajítás nekifutásból ötös im-
pulzuslépéssel. 
Játék: atlétikai versenyhelyzetek gyakorlása. 
Prevenció: kooperatív, kreatív testnevelési játékok az atlétikai verseny-
szabályok betartásával. 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Képességfejlesztés: edzésterv, edzettség és a mérés ismeretei, hatásuk a 
fejlődésre. 
Készség fejlesztés mozgástanulás: Az iram és tempó megválasztása 
szempontjainak ismerete. A nekifutás módosítása szükségszerűségének 
ismerete. Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák 
változásai teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 
Játék: futó-, ugró-, dobó játékok. 
Versenyzés: az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

Természettudomány:  
Szénhidrátlebontás. 
 
 
Természettudomány:  
Hajítások, energia. 
 
 
Történelem,:  
Az olimpiai eszme. Az 
újkori olimpiák történe-
te. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, ötlépéses hajító ritmus, lö-
kés, lépő, homorító és ollózó távolugró technika, választott magasugró technika. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél Női torna Órakeret 
50/55 

Előzetes tudás Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 
Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és versenyszituáció-
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ban. 
Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új 
elem- és motívumkapcsolatokkal is.  
A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, könnyed, 
plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Képességfejlesztés: kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tor-
naeszközök segítségével. 
Készségfejlesztés mozgástanulás: a korábbi követelményeken nehézség-
ben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és differen-
ciáltan. Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszí-
tések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése - diffe-
renciáltan. 
Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetőségének megjelenítése az 
elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 
Talaj: összefüggő gyakorlat összeállítása egyénileg, párban, fejen átfordu-
lás, kézen átfordulás kísérletek. 
Ugrás: ismétlés, felguggolás – fejbillenés, felguggolás – fejen átfordulás. 
Gerenda: önálló tervezés, ismétlés, gyakorlat összeállítása, cigánykerék, 
kézállásba lendülés, ugrás fordulattal, őzugrás. 
RG: önálló tervezés, ismétlés, gyakorlat összeállítása. 
Játék: Játékos feladatmegoldások pl.: zenés gimnasztika. 
Versenyzés: Házi tornaversenyek szervezése és korosztályi rendszerek. 
Prevenció: Tanulói segítségadás fontossága, fokozott lordózis elkerülésé-
vel. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Képességfejlesztés: kondicionális és koordinációs képességfejlesztés lehe-
tőségeinek felmérése és alkalmazása tornaeszközök segítségével 
Készségfejlesztés, mozgástanulás: Verbális utasítások értelmezése, pontos 
testi alkalmazása. 
Versenyzés: Tornasport történeti ismeretek, érdekességek. Hazai és nem-
zetközi sikerek a magyar tornasportban. 
Prevenció: A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás a társak 
gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támo-
gatása, egyéni és helyzetből adódó sajátosságok mérlegelése, az objektív 
megoldások keresése. 
A hibajavítás megértése, kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások 
tanítása. 

Természettudomány, 
fizika:  
Egyensúly, mozgások, 
gravitáció, szabadesés, 
szögelfordulás. 
 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Az izomműködés élet-
tana. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, 
társas talajtorna, összefüggő gyakorlatlánc. 

 
 

Tematikai egység / 
Fejlesztési cél Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok Órakeret 

50/55 

Előzetes tudás A korábban tanult alapozó önvédelmi, valamint a kravjunior és Krav-Maga 
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anyag: 
Speciális bemelegítési technikák. 
Eséstechnika. Védekezéstechnika. 
Edzőtermi etikett. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Krav-Maga önvédelmi stílus alaposabb megismerése és gyakorlatainak 
kontrollált végrehajtása fakultációs óra keretében, elméleti és gyakorlati 
elmélyülés a bonyolultabb technikák kivitelezésében is. 
A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.  
Jobb oldalra elsajátított technikák megtanulása bal oldalra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes elsajátításához 
szükséges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése természe-
tes mozgásformák és játékos, egyéni és páros képességfejlesztő gyakorla-
tok alkalmazásával (mászások, kúszások, emelések-hordások, függeszke-
dések, húzások-tolások, kéziszerrel történő gyakorlatok). 
Játékok, versengések: 
Slowfight és lightsparring azaz lassú harc és könnyű küzdelem. Földharc-
játék. 
Az érdeklődő tanulók specifikus tudásának növelése a reguláris (esti) 
edzésekre történő irányításhoz. 
Elméleti és pszichés felkészítés: 
Biztonság az edzésen és sérülékeny pontok. A védelem, mint jogi kategó-
ria, megtörtént utcai és szórakozóhelyi esetek elemzése. A támadás és 
védekezés lélektani alapjai, lelki befolyásolás. Az agresszió kezelése, 
elhárítása, felhasználása. Koncentrációs és önkontroll-gyakorlatok. Az 
izmok nyújtása és a PNF alapjai. 
Technikai képzés: 
Kiinduló helyzet és mozgások ismétlése, gyakorlása. Passzív és 
félpasszív állás, küzdőállások. Mozgások és technikák küzdőállás-
ból/küzdőállásban. 
360°-os külső védekezések nagy ívű ütések („parasztlengő) ellen ellenke-
ző kézzel végrehajtva (sérült kéz szimulációja), mindenféle pozitúrában. 
Belső védekezések egyenes ütés ellen: szimultán és másfeles ritmusban, 
hátradőléssel, ágyékrúgással, ellenkező kézzel. 
Alkarral/könyökkel védekezés különböző célpontra /magasságokban ér-
kező támadás ellen. 
Azonos oldali kézzel történő “söprő” védekezés. 
Védekezés horogütés és felütés ellen. 
Védekezés rúgások ellen: 
Magas egyenes rúgás és taposó rúgás védése alkarral. 
„SelfDefense” 
Fojtások (strangulation típusúak) megelőzése és elhárítása állásban és 
földön. 
Guillotine (első fejblokk) hárítása. 
Késes és botos fenyegetések hárítása nagyobb távolságból, különböző 
irányokból és magasságokból. 
Ellentámadások („counterattack”): 
Ütések: 

Természettudomány, 
biológia: 
Izmok, ízületek, anató-
miai ismeretek, testi és 
lelki harmónia. 
 
 
Természettudomány, 
fizika: 
Ütközések, erőközlések. 
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Könyökütések: vízszintes és függőleges, különbözőirányokban. 
Felütés és horogütés. 
Rúgások: 
taposó rúgás hátra/oldalra, köríves rúgás. Mindezek különböző magassá-
gokban. 
Földrevitel: oldalról és hátulról. 
Hétköznapi tárgyak használata önvédelmi eszközként: 
A tanuló képes lesz felismerni és alkalmazni a hétköznapi tárgyak kate-
góriáit, mint: pajzs típusúak, botok, kövek, éles tárgyak, kis tárgyak és 
folyadékok. 
A földharc alapjai, zsákolások, játékos küzdelmek (slowfight, 
lightsparring). 
Kombinációk a tanult ellentámadásokból. 
Esések gyakorlása: előre, hátra, vállon átfordulás. A mindennapi cselek-
vésbiztonság növelése az eséstechnikák és tompítások elsajátításával. 
Felállás: előre, hátrafelé, startállásba. 
Az alapképzésben jobb oldalra elsajátított technikák bal oldalra történő 
megtanulása. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. 
Viselkedésminták elsajátítása a veszélyes helyzetek és fenyegetettség 
elkerülésére. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Átfogó ismeretek. 
Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes végrehajtását befo-
lyásoló alapvető motoros képességek ismeretei és életkorhoz igazított 
fejlesztés módszerei. 
Szemléletformálás a küzdősportok komplex személyiségfejlesztő értékei-
nek ismertetésével (motoros, kognitív, szociális és érzelmi akarati tulaj-
donságok). 
 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Asztalitenisz Órakeret 
50/55 

Előzetes tudás Alapütések, egyenesek, keresztütések, nyesések, pörgetések, csavarások, 
rövid és hosszú kombinációk 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Váljon a mindennapos, életvitelszerű rekreációs sportolás a tanulók belső 
igényévé. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Felépített támadás kombinációk, az eddig tanultak szabad, kreatív alkal-
mazása, taktikai elemek tudatos megválasztása.  
Átmenet védekezésből támadásba, adogatás utáni azonnali támadás. 
Meglepetések, csapda helyzetek kialakítása. Rövid és hosszú kombináci-
ók, egyenes és keresztütések váratlan kombinációi. 
Átmenetek védekezésből támadásba. 
Mozgáselemzés. 
Páros játékban kreatív együttműködés, szerep megosztás, magas szintű 
térbeli tájékozódás és alkalmazkodás. 
Dinamikus lábmunka a súlypont állandó uralásával, az alsó és felső test 

Matematika: 
Logika, valószínűség-
számítás, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
fizika: 
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. egyenes 
vonalú mozgás, perio-
dikus mozgás, hatás-
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hatékony együtt működése. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Tudatosan megválasztott adogatás, és az erre tervezett támadásindítás. 
Tudatos és váratlan helyezések, rövid, hosszú labdák váratlan alkalmazá-
sa. 
Az autonóm személyiség önkifejező játéka. 
Az ellenfél technikájához, taktikájához igazodó, felépített stratégia. kidol-
gozása. 

ellenhatás törvénye, 
reakcióerő, egyensúly. 
 
 
Természettudomány: 
az emberi szervezet 
működése, energianye-
rési folyamatok. egyen-
súlyérzékelés, izomér-
zékelés, ízületek moz-
gékonysága, anatómiai 
ismeretek. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Taktika, stratégia, ellenfél elemzése, változtatások játék közben, szabad, önkife-
jező játék. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél Kondicionáló termi foglalkozások Órakeret 
50/55 

Előzetes tudás 
Az erőfejlesztő gépek, és kardiogépek tervezett, cél szerinti használata. 
Edzéstani alapismeretek.  
Egyszerű edzéstervek készítése, balesetmentes edzésmunka. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Tudatos tervezett különbség tétel a gyakorlatok végrehajtásának részmozza-
nataiban, a gyakorlatok-gyakorlatvariációk differenciált végrehajtása.  
A testépítés trendjeinek követése, rövid-közép távú edzéstervek készítése, 
teljesítő képesség növelése.  
Szimmetriára törekvés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Az alapképzésben tanultakra épülő továbblépés, az ismeretek elmélyítése, 
igényes, egyéni edzésterv összeállítása, végrehajtása. 
Általános hatású köredzések és speiális hatású tömegnövelő, szálkásító, 
aerob és anaerob energianyerésre épülő edzésprogramok önálló tervezése, 
végrehajtása.  
Anatómiai, edzéselméleti ismeretek elmélyítése, önálló kutató-, és tervező 
munka.  
Differenciálás egyes gyakorlatok végrehajtásának módozataiban. 
Alap gyakorlatok végrehajtásának specializált variációi, változatai speciá-
lis célok érdekében.  
Táplálkozási ismeretek elmélyítése, zsírégető ill. izomépítő folyamatok 
ismerete. Szériák, sorozatok ismerete. 
Aerob és anaerob munka és hatásmechanizmusok értő alkalmazása egyéni 
célok szerint. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
A gyakorlat végrehajtás részmozzanataiban belső különbség tétel, a gya-
korlatok differenciált hatás szerinti végrehajtása.  
A testépítés trendjeinek követése, rövid-közép távú edzéstervek készítése, 
teljesítő képesség növelése.  
Szimmetriára törekvés. 
A kondicionáló termi berendezések használatának adaptálása preventív, 
rehabilitációs, és terápiás célokra.  

Természettudomány, 
biológia:  
Az emberi szervezet 
működése, energianye-
rési folyamatok, egyen-
súlyérzékelés, izomér-
zékelés, elsősegély. 
Aerob, anaerob energia-
nyerés, szénhidrátok, 
zsírok bontása, hipoxia, 
állóképesség, erő, gyor-
saság. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:  
Egyenes vonalú moz-
gás, periodikus mozgás, 
gravitáció, tömegvon-
zás, hatás-ellenhatás 
törvénye, az egyszerű 
gépek működési tör-
vényszerűségei, forga-
tónyomaték, reakcióerő, 
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Képesség részleges sérülések esetén kiegészítő munka, ill. rehabilitációs 
munka tervezésére, végzésére. 
Ismeretek obesitas, tartási rendellenességek, menstruáció esetén végezhe-
tő gyakorlatokról.  
„Igen” és „Nem” kimondása a táplálék-kiegészítők világának kínálkozó 
kérdéseire. 

egyensúly, tömegkö-
zéppont. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Egyéni sajátosságok, specializáció, alap gyakorlatok specializált végrehajtása, 
gyakorlatvariációk. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél Labdarúgás Órakeret 
50/55 

Előzetes tudás Csapatrész taktikák, oda-vissza passzok, védekezési rendszerek, létszám fö-
lényes helyzetek, háromszögelések, üres terület megjátszása 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Cél-, és győzelem orientált öröm játék, tudatos tervezés, együttműködés, 
ellenfél és játékvezető tisztelete.  
Egyéni-, és csapatjáték összhangja. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A játék elemeinek szabad és improvizatív kombinálása, egyéni játékötle-
tek kibontakoztatása, támadási, védelmi kombinációk, átmenetek, egyéni 
megmozdulások szabad kipróbálása. 
Test-test elleni játék, elfogadása, építés és rombolás, fejjáték, ritmusváltá-
sok, szélességi-mélységi területnyerés. 
Az alkotóképesség, egyéni érvényesülés, és az önálló csapattaktikák fele-
lősségteljes értelmezése.  
A tanultak kombinatív alkalmazása.  
A fizikai képességek, elsősorban a gyorsaság, gyorsasági állóképesség 
hatékony alkalmazása és továbbfejlesztése.  
Egyéni rugó technikák bátor kipróbálása, kifejlesztése.  
Felelősség vállalás, csapatrészek irányítása.  
Önálló bemelegítés, levezetés. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Teendők létszám fölényben és létszám hátrányban, második, harmadik 
hullám, súlypontképzés, támadó sávok nyitása, les taktika, tempó előny 
végig vitele, mezőnyben kialakított létszám fölény tempóban tovább érvé-
nyesítése.  
Mélységi támadások, üres terület megjátszása. 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, tájékozódás. 
 
 
Természettudomány, 
fizika: 
Mozgások, ütközések, 
erő, energia. 
Egyenes vonalú moz-
gás, íves mozgások, 
légellenállás, tömeg-
vonzás, hatás-ellenhatás 
törvénye. 
 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Egyensúlyérzékelés, 
izomérzékelés, sportsé-
rülések. Aerob, energia-
nyerés, állóképesség, 
erő, személyi higiénia, 
testápolás. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Az alkotóképesség, egyéni érvényesülés, és az önálló csapattaktikák felelősség-
teljes értelmezése. Ritmusváltás, tempó előny, súlypont, sávok. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél Kosárlabda Órakeret 
50/55 

Előzetes tudás 
Az eddig tanult egyéni, csapatrész, csapattechnikai/taktikai elemek, labdás és 
labda nélküli mozgások biztos tudása, a tanultak értő alkalmazása játék hely-
zetben.  
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Életformává váló képesség szinten tartás és sportági tudás.  
Funkcióöröm, és az elsajátított képességek, készségek szabad, önálló alkal-
mazása, önkifejezéssé váló szint elérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Magas szintű gyorsasági erő, aerob állóképesség dinamikus irányváltások, 
kitartó futó állóképesség mely irányváltásokkal, felugrásokkal különböző 
irányú támadó és védő mozgásokkal, labdás és labda nélküli mozgásokkal 
alkalmassá tesz a magas szintű, önálló, kreatív játékra. 
Kosárra dobások kiszorított helyzetből, agresszív védő ellen, személyi 
hiba kiharcolása, test-test elleni ütközések, támadó hiba kiharcolásának 
beépítése a játékba, hatékony terület-, pozíciófoglalás. Alacsony hiba szá-
zalékú dobó teljesítmény és lepattanó szerzés. 
Pozíciós játékfelfogás továbbfejlesztése a totális támadás felé, szabad 
improvizatív, eredmény orientált játék, minél kevesebb húzásból, rövid 
idő alatt véghezvitt gyors támadás befejezés, letámadások, csapdázások, 
improvizációk, az eddig tanultak szabad, alkotó felhasználása.  
Játékelemek egyszerűsödése, a támadásvezetés elemszámának, tempójá-
nak, jellegének, a védők mozgatásának szándékos, tudatos alakítása.  
Térölelő nagy lépések, nagy ívű, nagy erejű támadás befejezések. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS  
Meccs taktika elsajátítása, tudatos csere taktika, tempó és ritmus váltások 
alkotó használata. 
Nagy lépés elsajátítása, kevés elemből történő gyors támadás befejezés. 
Kreatív, önállóan kidolgozott játék taktikák, az ellenfélhez igazodó véde-
kező és támadó elemek, saját szándék érvényesítése, az ellenfél szándéká-
nak, játékritmusának, taktikájának tudatos megtörése. 

Matematika:  
Logika, valószínűség-
számítás, tájékozódás. 
 
 
Beszédművelés: 
Testbeszéd. 
 
 
Természettudomány, 
fizika:   
Mozgások, ütközések, 
erő, energia,  egyenes 
vonalú mozgás, íves 
mozgások, gravitáció, 
tömegvonzás, hatás-
ellenhatás törvénye, 
reakcióerő, egyensúly, 
tömegközéppont. 
 
 
Természettudomány:  
Aerob, anaerob energia-
nyerés, szénhidrátok, 
zsírok bontása, állóké-
pesség, erő, gyorsaság. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Ellenfélhez igazodás, saját szándék érvényesítése, taktika ellenfélhez igazítása, 
improvizatív kombinációk, dobószázalék. 

 
 
Tematikai egység / 

Fejlesztési cél Fiú torna – párhuzamos korlát, talajtorna Órakeret 
50/55 

Előzetes tudás 

Alapismeretek az egyes szereken, talajon minden irányba segítséggel és ön-
állóan gurulások, gördülések, átfordulások, kéz-, kar-, térd-, tenyér támaszos 
helyzetek, korláton ülések, támaszok, alaplendületek, fel-, és alá lendülések, 
statikus és dinamikus elemek, ezek kapcsolatai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Teljes testkontroll, térbeli-időbeli időzítésekkel önálló elemvariációk, elem 
kapcsolatok, dinamikai váltásokkal, koncentrált előadásmóddal szabadon 
választott gyakorlat bemutatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A teljes test, és az egyes testtájak megerősítése, alkalmassá tétele az önál-
ló, szabad, alkotó jellegű, az autonóm döntéseket is kifejező tornászásra. 
Izületi mozgékonyság, és a test tónus szabályozásának magas szintre ho-
zása, mely a helyes testtartás, testkontroll alapjává válik. 
Az eddig tanult elemek, elemkapcsolatok szabad variációi, új elemek be-
kapcsolása az egyéni fejlődés sajátos útját követve, nagy lendületű elem 

Természettudomány:  
Mozgások, ütközések, 
erő, energia, gyorsulás, 
lassulás, lendület. 
Egyenes vonalú moz-
gás, periodikus mozgás, 
gravitáció, tömegvon-
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végrehajtásra törekedve. Szabad átfordulások, 180 – 360 fokos fordulattal 
járó elemek, önálló végrehajtások, az erőelemek számának és nehézségé-
nek fokozása, komplett gyakorlatok. A segítségadás alapjainak elsajátítá-
sa. 
 
ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Az elemek biomechanikájának ismerete, a test biomechanikájával való 
egyeztetése. A test térbeli helyzetének és mozgásának belső látása, test-
kontroll, mely önálló hibaérzékelésre is képessé tesz, gyakorlat kompozí-
ciók, az előadásmód dinamikai finomítása. 

zás, hatás-ellenhatás 
törvénye. 
 
 
Természettudomány, 
biológia: 
Egyensúlyérzékelés, 
izomérzékelés, elsőse-
gély,  izmok, ízületek 
mozgékonysága, ana-
tómiai ismeretek, 
testi és lelki harmónia, 
személyi higiénia, test-
ápolás. 

Kulcsfogalmak / 
fogalmak 

Elemvariációk, önálló kapcsolatok, funkcióöröm, ismeretek szabad felhasználá-
sa. 

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Tánc  Órakeret  
50 óra 

Előzetes tudás 

A testnevelésből adódó alap koordinációs készség. 
Alap ritmusérzék.  
Középszintű mozgáskoordinációs készség.  
Alapszintű vezetés-követés. 
Specifikus táncillemtan és viselkedéskultúra alapjai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Táncspecifikus testtartás egyensúlyérzék és testtudat  fejlesztése. 
Táncspecifikus ritmusérzék és finom mozgáskoordináció kifejlesztése. 
Térérzékelés és kreativitás fejlesztése.  
A tánc mint a kommunikáció egyik formája. 
Társas kapcsolatok iránti fogékonyság fejlesztése, alkalmazkodás, magasabb 
szintű vezetés-követés, a másik egyén elfogadása. 
Csoportba fogadás és együttműködés a csoporttal, specifikus táncillemtan és 
viselkedéskultúra.  
Tánc koreográfiák és kreativitás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A test egészére kiterjedő izolációs gyakorlatok: 
Testtartás és egyensúlyérzék fejlesztése, mozgáskoordináció és testtudat 
fejlesztése bonyolultabb izolációs és koordinációs gyakorlatokkal. 
Táncillemtan és viselkedéskultúra alapjai: 
Bemutatkozás, felkérés, viselkedés és közlekedés  a táncparketten. 
Csoportos táncok: 
Térérzék ritmusérzék, társas kapcsolatok iránti fogékonyság fejlesztése, 
alkalmazkodás, csoportba fogadás és együttműködés a csoporttal. 
Kubai Salsa Rueda de Casino   
Alaplépések ( Előre Hátra, Jobbra-Balra, Hátra-Hátra),Abajo, Excibela, 
Dile que no, Guapea, Enchuflas (double), Pa ti-pa Mi, Candado, Vacila, 
Vacilala, Setenta, Coco, 
Country táncok: 
Country 1, 2,,3, 
Skót tánc  

Ének:  
Ritmus, ütem, dallam 
 
 
Fizika: 
Súlypont, gravitáció 
 
 
Biológia:  
Izmok, légzés, csontváz 
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Páros táncok: 
Magasabb szintű táncspecifikus vezetés-követés. 
Standard társastáncok: 
Irányok a táncparketten: LOD, DW, DC, 
Angol keringő 
Natural Turn, Closed Change, Whisk, Chassé from PP 
Tangó  
Walks, Link, Closed Promenade,Outside Swivels, Rock Turn, Back 
Corte, Five Step. 
Bécsi keringő 
Natural Turn, Reverse Turn, Change from Natural to Reverse Fwd,  
Change from Reverse to Natural Fwd. 
 
Slow fox  
Feather step, Revese Turn, Feather Finish, Three step, Natural Weave, 
Change of Direction. 
Quick step 
Quarter turn, Forward lock, Natural spin turn. 
 
Latin-amerikai társastáncok 
Latin-amerikai táncok stílusa 
Samba  
Natural Basic Movement, Stationery Samba Walks, Samba Whisks to L, 
Samba Whisks to R, Promenade Samba Walks, Botafogo, Continous Vol-
ta. 
Cha-cha-cha 
Close Basic, Open Basic, Open Hip Twist, Fan, Spot Turn to R, Spot 
Turn to L. Hockey Stick, Underarm turn to R, Underarm turn to L, 
Rumba 
Close Basic, Open Basic, Hand to Hand, Open Hip Twist, Fan, Spot Turn 
to R, Spot Turn to L. Hockey Stick, Underarm turn to R, Underarm turn 
to L, Cucarachas. 
Jive  
Basic in Place, Change of Place Right to Left, Change of Place Left to 
Right, Link, American Spin, Stop& Go, Change of Hands Behind Back, 
Rolling Off the Arm,Left Schoulder Shove( Hip Bump) 
Magyar Néptánc  
Csárdás: 
Eredete 
Lassú Csárdás , Friss Csárdás (csapásolás), 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Testtartás, ritmusérzék, finom mozgáskoordináció, térérzékelés, táncillemtan, 
viselkedéskultúra,  koreográfiák és kreativitás, kommunikáció. 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a tan-

év végén 

Tollaslabda: 
Ütésvárás stabil egyensúlyi helyzetben, indulásra készen. 
Reagálás a cseles ütésekre. 
Az ellenfél egyensúlyvesztésbe „kényszerítése” az ütések ívének, ritmusának 
és irányának tudatosan felépített variálásával és cselezéssel, a megszerzett 
helyzeti előny kihasználása a pontszerzésre. 
A „forgásos” páros játékrendszer elsajátítása és begyakorlása. 
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Válaszütések és az ehhez szükséges lábmunka végrehajtásának képessége. 
Speciális lábmunka megoldások. 
Saját mérkőzés közben az ellenfél és a saját hibák tudatos keresése, felismeré-
se. 
Önálló, tudatos stratégiai döntések meghozatala. 
 
Jóga: 
Megtapasztalják a diákok az életörömöt, a mozgás örömét. Tudatosak és meg-
értők lesznek a környezet iránt. A figyelem-összpontosító képesség növekszik, 
az iskolai teljesítmény javul. A szervezet harmonikusan fejlődik, szellemi és 
lelki kiegyensúlyozottságuk növekszik. Kialakul a helyes testtartás, javul a 
vérkeringés. Megtanulják a helyes légzést, javul az egyensúlyérzékük. A be-
tegségekkel szemben megnövekszik az ellenálló-képességük, kialakul az ideá-
lis testsúly. Az ideges zavarok, viselkedés-problémák oldódnak, csökkennek 
és legtöbb esetben meg is szűnnek. Önállóbbak lesznek, kialakul az egészsé-
ges önbizalmuk, javul a kapcsolatteremtő és kommunikációs képességük. 
 
Fitnesz: 
Az aerobik/fitnesz kritériumainak való megfelelés fejlesztése: testtartás, moz-
dulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével  
Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, bemu-
tatása. 
Egyéni gyakorlatoknál a pontos, fegyelmezett végrehajtás; páros gyakorlatok-
nál fokozott figyelem a társra, segítség a stretching közben. 
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete. 
Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 
A mozgás koordinált irányítása. 
A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok isme-
rete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 
A gerinckímélet alkalmazása, sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 
 
Röplabda: 
A szem-kéz és a szem-láb koordináció, a téri orientáció, a ritmus és ütemér-
zék, a szociális képességek, a szabálytartás és szabálykövetés fejlődése. 
A figyelem intenzitásának és terjedelmének erősödése. 
Együttműködési képesség javulása. 
Javulás a kreativitást, kockázatvállalást, jó helyzetfelismerést igénylő döntési 
helyzetekben. 
 
Életmód: 
Önismeret fejlődése. 
Képesség a lelki egyensúly megóvására, a társas viselkedés szabályozására, a 
konfliktusok kezelésére. 
Képesség a saját szervezet jelzéseinek értékelésére. 
Fogamzás, terhesség, szülés és az ismertebb nőgyógyászati betegségek isme-
rete. 
 
Kézilabda: 
Gazdagabb kézilabda-technikai, és -taktikai készlet. Jártasság néhány taktikai 
formáció, helyzet megoldásában. A kézilabda játékszabályok kibővített köré-
nek megértése és alkalmazása. A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és 
kommunikáció fejlődése. 
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A kézilabda játékhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és el-
fogadása.  
Hatékony támadás befejezés, egyéni- és csapat motivációk kialakulása. Sport-
szerűség, sikerorientáltság és kudarctűrő képesség erősödése a sportban és 
azon kívül, pozitív attitűd kialakulása. 
 
Atlétika: 
Dinamikus erő, gyorserő, izometriás erő, anaerob állóképesség fejlődése, 
mozgásrészek analizáló, majd automatizált végrehajtása. 
 
Női torna: 
A gyakorlatok végrehajtásának reális viszonyítása a mozgásképhez, Önálló 
összefüggő talajgyakorlat összeállítása. A korábban tanultak ismétlése, csiszo-
lása, hangsúly az egyéni munkán, gyakorláson, a hibák észrevétele, javítása, a 
társaknak való segítségnyújtás, néhány újabb, nehezebb elem tanulása, önálló 
tervezéssel összefüggő gyakorlat összeállítása, begyakorlása, bemutatása, 
egymás munkájának értékelése. 
 
Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok: 
Képesség leszorított helyzetből ill. lendülő végtag elől való aktív kitérésre, 
szabadulásra. A súlypont uralása, az egyensúly megtartása esések, gördülések 
közben. A menekülés legegyszerűbb módjai. Lefogások, fojtások hárítása. 
Erős motivációs bázis kiépülése a támadás elhárítására, menekülési bontó 
technikák alapjai, a hárítás és menekülés idejének minimalizálása. A különbö-
ző eséstechnikák, gurulások, szabadulások és a Krav-Maga önvédelmi gyakor-
latainak játékos, alap szintű végrehajtása passzív, félaktív társsal. Játékos ál-
lásküzdelmek (slow fight) és könnyű harcban (light fight) jártasság. 
 
Asztalitenisz: 
Az életformává váló rekreációs sportolás lehetőségének egy újabb mozgás-
formával való bővítése. 
 
Kondicionáló termi foglalkozások: 
Tudatos, speciális hatásokat is célzó munkavégzés, végrehajtási variációk, 
alkatra, fejlődési készségre specializált tervezés, végrehajtás. Önkifejezés, test 
és személyiség harmóniája, külsővé vált belső értékrend. „Igen” és „Nem” 
kimondása a táplálék-kiegészítők világának kínálkozó kérdéseire. 
 
Labdarúgás: 
A játék rendszerének megértése, egyszerű együttműködések, hatékony táma-
dás-befejezés, egyéni- és csapat motivációk kialakulása, test-test elleni játék 
elfogadása. Célorientált egyéni és csapatjátékban kreatív önkifejezés. 
 
Kosárlabda 
A játék rendszerének megértése, egyszerű együttműködések, hatékony táma-
dás-befejezés, egyéni- és csapat motivációk kialakulása, test-test elleni játék 
elfogadása. Tudatos és eredményes játék, melyben a technikai, erőnléti tudás 
színvonalát a taktikai stratégiai felkészültség hatékonyabbá képes tenni. Az 
egyéni-, és csapatérdek összehangolása, önkifejeződés a játékban. 
 
Fiútorna: 
A rendszeres sportolás életformává válása, melynek érvényes, választható 
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része a sporttorna is. Biomechanikailag helyes testtartás belsővé válása. Igé-
nyesség, az egészséges életmód igenlése, a civilizációs betegségek elhárítása. 
 
Tánc: 
A testtartás ez által az egyensúlyérzék további fejlődése. 
Ritmusérzék további fejlődése, a finom mozgáskoordináció kialakulása, és a 
térérzékelés további javulása. 
A társas kapcsolatteremtő és kommunikációs készség fejlődése, nyitottság  
másokra, önbizalom és magabiztosság erősödése. 
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3.10 Függelék 
3.10.1 Erkölcsi nevelés és etika 
 
Az erkölcsi nevelés és etika tanításához a NAT-ban megfogalmazott szemlélet, elvek adják az ala-
pot. A NAT szerint „Az erkölcsi nevelés a minden emberben jelen lévő erkölcsi érzék kiművelését 
jelenti; ami nem kifejezetten egyik vagy másik tantárgy feladata. Az iskolai környezet, a pedagógu-
si példa, az osztályközösség élete a maga egészében nyeri el erkölcsi jelentőségét. A helyes maga-
tartás és a jó döntés elveiről kialakított álláspontok párbeszéde végigkíséri a civilizáció történetét. 
Az erkölcstan és az etika feladata, hogy megismertessen ezzel a hagyománnyal. Nem kész válaszo-
kat kínál, hanem a kérdések felismerésére és értelmezésére törekszik. A morális helytállás értelmé-
nek sokoldalú megvilágításával segít különbséget tenni jó és rossz döntés között. Az etika oktatása 
feltárja és fogalmilag megragadhatóvá teszi azokat az értékelveket, amelyeken a társadalmi együtt-
élés bevett normái alapulnak, és segíti a kulturális sokszínűség értékének felismerését.” 
A NAT az erkölcsi-etikai nevelés céljait is meghatározza. Törekvésünk, hogy a tanulók szilárd er-
kölcsi ítélőképességre tegyenek szert; képessé váljanak az önálló tájékozódásra, véleményformálás-
ra és cselekvésre; a személyiségi és emberi jogok tiszteletére, az erkölcsi értékek megbecsülésére. 
Tudatosan érvényesítsék életükben a társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeit; 
legyenek érzékenyek a társadalmi problémákra és az ember saját felelősségére a környezetért és a 
fenntarthatóságért. Fejlődjenek az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismere-
teik és készségeik; valamint önismeretük és társas kapcsolati kultúrájuk. 
 
A NAT erkölcsi és etikai neveléssel kapcsolatos célkitűzéseit az iskolai oktatás egészében, tehát a 
közismereti tantárgyak tartalmaihoz illesztve, a képzés teljes időtartamában valósítjuk meg. Fontos-
nak tartjuk, hogy a tanulók érdeklődésének és intellektuális befogadóképességének figyelembevéte-
lével történjen az erkölcsi-etikai nevelés, és az aktuálisan tanult ismeretekhez, az aktuálisan felvetett 
kérdésekhez és problémákhoz kapcsolódó módon, mintegy magától értetődően váljon a mindennapi 
iskolai munka részévé. Az egyes tantárgyak tanítása során ugyanazok a kérdések más és más meg-
közelítésben, egyre újabb szempontok bevonásával, az új ismeretek hozzákapcsolásával kerülnek 
elő, így lehetőség van arra, hogy az egyszer már meggondolt erkölcsi, etikai kérdések, dilemmák 
egyre komplexebb megközelítését valósítsuk meg. 
A tantárgyak az erkölcsi, etikai kérdések megvilágítását, megvitatását vagy közvetlenül vállalják, 
beépítik tantárgyi programjaikba (ezt a harmadik táblázatban a vastag dőlt betűs szöveg jelzi), vagy 
adott tantárgyi kérdéskörök erkölcsi, etikai vetülelét vizsgálják. 
Ezen túlmenően az erkölcsi, etikai nevelés fontos terepe az osztályidő, ahol az iskolai élet aktuális 
eseményeihez vagy a tanulók aktuális problémáihoz kapcsolódva, a tantárgyi tartalmakon kívül eső 
témák − akár filmművészeti alkotások − kapcsán is lehet beszélgetni, vitatkozni a korosztályt fog-
lalkoztató erkölcsi, etikai kérdésekről. A tanórán kívüli kötelező iskolai programok szintén alkalmat 
adnak erre. Itt a Tolerancianapot emeljük ki, amely évente egyszer olyan problémák életközeli, in-
teraktív feldolgozására nyújt lehetőséget, mint pl. a hajléktalanság, a rasszizmus, a fogyatékkal élők 
helyzete, a függőségek, az ezekkel kapcsolatos erkölcsi dilemmák, valamint a társadalmi és szemé-
lyes felelősség kérdései, a más kultúrák világképe és vallásai, a globális problémák, a környezeti 
felelősség. 
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3.10.1.1 Az etikai nevelés integrációja a nyelvi előkészítő 
évfolyamon és a 9-12. évfolyamon 

 
Témakörök az etikában Etikai témaköröket feldolgozó tantárgyak 

1. Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

Környezeti nevelés és életvitel, művészetisme-
ret−kommunikáció, történelem, dráma, termé-
szettudomány, demokráciára nevelés, fizika, 
mozgóképkultúra és médiaismeret, társadalom-
ismeret 

2. Törvény és lelkiismeret 

Környezeti nevelés és életvitel, művészetisme-
ret−kommunikáció, demokráciára nevelés, drá-
ma, történelem, gazdasági ismeretek, természet-
tudomány, matematika, biológia, mozgóképkul-
túra és médiaismeret, társadalomismeret 

3. A kapcsolatok világa 

Környezeti nevelés és életvitel, művészetisme-
ret−kommunikáció, történelem, demokráciára 
nevelés, dráma, gazdasági ismeretek, idegen 
nyelv, természettudomány, biológia, mozgókép-
kultúra és médiaismeret, társadalomismeret 

4. Korunk erkölcsi kihívásai 

Környezeti nevelés és életvitel, történelem, ter-
mészettudomány, gazdasági ismeretek, fizika, 
mozgóképkultúra és médiaismeret, társadalom-
ismeret 

 

3.10.1.2 Az egyes tantárgyakban előforduló, etikai problé-
mákat feldolgozó témakörök, tartalmak tematikus be-
mutatása 

 
1. Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

1.1. Tények és értékek. A cselekedet erkölcsi 
megítélése. Etikai álláspontok a jó és a rossz 
ismeretének eredetéről. A szenvedés kérdése. 

Demokráciára nevelés: 
Az erkölcs fogalma, mi a jó, mi a rossz? 
Cselekedetek erkölcsi megítélése. 
Dramatizált vita az élethez és a halálhoz való 
jogról.  
 
Művészetismeret−kommunikáció: 
Jó és rossz. Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. 
Etikai álláspontok a jó és a rossz ismeretének 
eredetéről, a bűn-bűnhődés-büntetés-
megbocsátás kérdésköre, a szenvedés problema-
tikája a Bibliában. 
Jó és rossz, őszinteség és hazugság, bűn és erény 
– felfogások változása (a Romeo és Júlia kap-
csán). 
A cselekedet erkölcsi megítélése. A bűn, bünte-
tés bűnhődés, felelősségtudat fogalmainak elkü-
lönítése, értékelése (Arany János kapcsán). 
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Alapvető emberi léthelyzetek: élet és halál, bűn 
és bűnhődés (tananyag: magyar irodalom a 19. 
század második felében: Vajda János, Mikszáth 
Kálmán, századvégi novellisták). 
A művekben megjelenített erkölcsi kérdések 
felismerése, megértése, következtetések önálló 
levonása. 
 
Környezeti nevelés és életvitel: 
Az emberi magatartás mozgatóinak és formái-
nak megismerése. 
Az ember érzelmi és értelmi működése, a gon-
dolkodás és az érzelmi világ harmóniája. 
 
Történelem: 
Egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosí-
tása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, árnyalt 
megítélése. 
A koldulórendek jelentősége, Szent Ferenc éle-
tének megismerése, szemlélete modern és kö-
zépkori vonásainak a beazonosítása, a ferences 
mozgalom vallási és szociális jelentőségének az 
értékelése. 
Háborús bűnösök, kollaboránsok, ellenállók és 
embermentők a második világháborúban - em-
beri magatartástípusok, élethelyzetek megfigye-
lése, következtetések levonása. 
A létre vonatkozó kérdések, etika, erkölcsfilozó-
fia. 
 
Matematika: 
A következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat 
szabályainak alkalmazása. 

1.2. Hit és vallás. A világvallások emberképe és 
erkölcsi tanítása. 

Művészetismeret: 
A keresztény valláserkölcsi tanítás érvényesülé-
se (egy regény olvasatai: kulturális kódok meg-
fejtései). 
A hittérítő szándék és a vallási türelem kérdés-
körének erkölcsi megítélése (magyarországi 
barokk művészet). 
A művekben megjelenített erkölcsi kérdések 
felismerése, megértése, következtetések önálló 
levonása. 
 
Természettudomány: 
Az élet tisztelete. 
Az ember helyének és szerepének értelmezése a 
világegyetemben. 
Milyen etikai kérdések merülnek fel az új tudo-
mányos-technikai eredmények, kutatások kap-
csán? Bioetika, orvosetika, mesterséges intelli-
gencia. 
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Fizika: 
A tudomány felelősségének kérdései, a megis-
merhetőség határai és korlátai; véletlen, törvény-
szerűség, szükségszerűség; az ember helyével és 
szerepével kapcsolatos kérdések. 
 
Biológia: 
A tudományos eredmények alkalmazásaival 
kapcsolatos dilemmák.  
A magzati élet védelme. Az egyén szabadsága és 
felelőssége. 
 
Történelem: 
Az emberi közösség viszonya az ősökhöz, a ha-
lottaihoz. 
A kereszténység kialakulása és legfontosabb 
tanításai. 
A kereszténység világképe, erkölcsi tanításai. 
Az erkölcsi tanítások és a keresztény egyház – 
isteni és világi hatalom. 
Világvallások emberképe és erkölcsi tanítása.  
Római vallásosság. Értékek, értékrend a római 
világban (az élet tisztelete, a természettel való 
együttélés, agresszivitás és kegyetlenség, nyi-
tottság és előítéletek – vita). 
Emberek közötti különbségek az iszlámon belül, 
kapcsolatok. Az iszlám forradalmi szerepe (nyi-
tottság és tolerancia). A nők helyzete, házasság 
és a családi élet színtere (régen és most). 
Vita a többnejűség szerepéről az iszlámban. 
Tanítások és a szélsőségek megkülönböztetése 
az iszlámban a jelen eseményei kapcsán. 
A koldulórendek jelentősége, Szent Ferenc éle-
tének megismerése, szemlélete modern és kö-
zépkori vonásainak a beazonosítása, a ferences 
mozgalom vallási és szociális jelentőségének az 
értékelése. 

1.3. A cselekvő szeretet. Az ember kitüntetett 
léthelyzete, bűne és jóravalósága. 
A valláserkölcs értékei a világi etikában. 

Művészetismeret−kommunikáció: 
A cselekvő szeretet, az ember kitüntetett lét-
helyzete, bűne és jóravalósága, a valláserkölcs 
értékei a világi etikában (a Biblia kapcsán). 
Bűn, áldozat, felelősség a Bánk bánban. 
Alapvető emberi léthelyzetek: élet és halál, bűn 
és bűnhődés (tananyag: magyar irodalom a 19. 
század második felében: Vajda János, Mikszáth 
Kálmán, századvégi novellisták). 
A művekben megjelenített erkölcsi kérdések 
felismerése, megértése, következtetések önálló 
levonása. 
 
Dráma: 
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Jellemhiba, bűn, ítélet; büntetés, feloldás. 
Értékek, motivációk, magatartásformák felisme-
rése, értelmezése.  
A megismert értékrendek és magatartások érté-
kelése. 
 
Természettudomány: 
Altruizmus. 

2. Törvény és lelkiismeret 
2.1. Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokás, 
hagyomány, törvény. Az egyén választása. 

Környezeti nevelés és életvitel: 
Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokás, er-
kölcs, hagyomány, törvény. 
A viselkedési normák és szabályok szerepe. 
Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. 
 
Demokráciára nevelés: 
Társadalmi normák. 
Szokás, illem, erkölcs, jog. 
Jog és kötelesség fogalma. 
Jogi és erkölcsi kötelesség különbségének belá-
tása. 
Dramatizált vita az élethez és a halálhoz való 
jogról.  
Eset megbeszélés – a kómában lévő édesanya 
személyiségi jogainak tiszteletben tartása – cso-
portos vita az orvosi beavatkozás elutasításáról. 
Saját szabályaink. A szabályalkotás módszerei. 
 
Művészetismeret−kommunikáció: 
Az erkölcsi gondolkodás fejlődése (Biblia kap-
csán). 
Szokás, hagyomány, törvény és lelkiismeret − az 
egyén választási lehetőségei (az antikvitás iro-
dalma kapcsán). 
Szokás, hagyomány, szabály, illem (Romeo és 
Júlia kapcsán). 
Eszmény és valóság, látszat és valóság viszonya 
−a megjelenített erkölcsi problémák mérlegelése 
és értékelése (tananyag: klasszikus modernség: 
az európai epika a romantika után a19. sz. má-
sodik felében). 
Az etikai és művészi lét konfliktusai (Ady). 
A művekben megjelenített erkölcsi kérdések 
felismerése, megértése, következtetések önálló 
levonása. 
 
Társadalomismeret: 
A társadalmi együttélés alapvető szabályai, ere-
detük és rendeltetésük.  
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs és jog közötti 
különbségtétel.  
Hagyomány, kultúra és törvénykezés viszonya. 
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A szabályok változásainak okai, a törvények és 
törvényhozók szerepe. 
A mindennapi élet erkölcsi dilemmái. 
 
Idegen nyelv: 
Családi ünnepek. Húsvét, karácsony. 
 
Matematika: 
A következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat 
szabályainak alkalmazása. 
 
Történelem: 
Ókor: a sabin nők története −vita. 
Az iszlám törvénykezés régen és most. Ünnep és 
hagyomány. A nők helyzete, házasság és a csa-
ládi élet színtere (régen és most). 

2.2. A lelkiismeret szabadsága és a személy er-
kölcsi felelőssége. Szándék és következmény. 

Demokráciára nevelés: 
A szándék-etika és a következmény-etika fo-
galma. 
 
Művészetismeret−kommunikáció: 
A lelkiismeret. Önállóság, alkalmazkodás, enge-
delmesség. Őszinteség és hazugság. (Romeo és 
Júlia kapcsán). 
A lelkiismeret szabadsága és a személy erkölcsi 
felelőssége. Szándék és következmény (Mik-
száth kapcsán). 
A művekben megjelenített erkölcsi kérdések 
felismerése, megértése, következtetések önálló 
levonása. 
 
Környezeti nevelés és életvitel: 
A tettek belső mozgatóerőivel kapcsolatos sze-
mélyes tapasztalatok. 
A személyes felelősség tudatosítása a függősé-
gek megelőzésében. 
 
Biológia: 
A magzati élet védelme. Az egyén szabadsága és 
felelőssége. 
 
Matematika: 
Szenvedélybetegségek és rizikófaktor, a szeren-
csejátékok igazságtalanságának és a játékszen-
vedély veszélyeinek felismerése (valószínűség-
számítás). 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
A médiában megjelenő erőszakkal kapcsolatos 
problémák megfogalmazása (pl. az erőszak mint 
szórakoztató, stimuláló hatáselem, mint érdekér-
vényesítő és konfliktuskezelési eszköz). 
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Társadalomismeret: 
Az erkölcsi döntéshozatal és személyes erkölcsi 
felelősség irodalmi példái. 
Az erkölcsi döntéshozatal nehézségei. 
A lelkiismeret szabadsága és a személy erkölcsi 
felelőssége. Szándék és következmény. 
A mindennapi élet erkölcsi dilemmái. 
 
Történelem: 
Értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisz-
tázása, társadalmi-történelmi jelenségek értéke-
lése az értékrendek alapján. 
Ókor: Szókratész döntése. A szórakozás római 
formáinak megítélése erkölcsi szempontból. 
Háborús bűnösök, kollaboránsok, ellenállók és 
embermentők a második világháborúban − em-
beri magatartástípusok, élethelyzetek megfigye-
lése, erkölcsi következtetések levonása. 

2.3. Az erények és a jó élet céljai. A jellem. Er-
kölcsi érzék, erkölcsi nevelés. Önállóság és pél-
dakövetés. Önmegvalósítás és önkorlátozás. 

Dráma: 
Individualizmus és gátlástalan önérvényesítés. 
Ösztön és értelem, barbárság és civilizáció, ön-
zés és másokért vállalt felelősség viszonyának 
eljátszása kitalált helyzetekben. 
Erkölcs, hatalomvágy, egoizmus − műalkotások 
erkölcsi üzenete. 
 
Művészetismeret−kommunikáció: 
Erkölcsi értékek megértése és képviselete, a mo-
rális érzék fejlesztése, önálló erkölcsi álláspont 
kialakítása (az antikvitás irodalma kapcsán). 
A lelkiismeret. Önállóság, alkalmazkodás, enge-
delmesség, őszinteség és hazugság (Romeo és 
Júlia kapcsán). 
Kötelesség és szenvedély (klasszicista dráma 
kapcsán). 
Eszmény és valóság, látszat és valóság viszonya 
− különböző életvezetési stratégiák, eszmei és 
erkölcsi törekvések. A megjelenített erkölcsi 
problémák mérlegelése és értékelése (tananyag: 
klasszikus modernség: az európai epika a ro-
mantika után a19. sz. második felében). 
Az élethazugság témakörének morális vonatko-
zásai különböző művekben (tananyag: a modern 
dráma kialakulása – az európai dráma és színház 
a 19. sz. második felében). 
Önmegvalósítás és önkorlátozás egymásnak 
feszülő szempontjainak értékelése a különböző 
művekben (tananyag: a modern dráma kialaku-
lása – az európai dráma és színház a 19. sz. má-
sodik felében). 
Döntéshelyzetek és felelősségtudat szoros kap-
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csolatának tudatosítása (tananyag: késő modern-
ség, világirodalom). 
A művekben megjelenített erkölcsi kérdések 
felismerése, megértése, következtetések önálló 
levonása. 
 
Környezeti nevelés és életvitel: 
A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintély-
tisztelet. A mások igazsága. 
A tettek belső mozgatóerőivel kapcsolatos sze-
mélyes tapasztalatok. 
Az önismeret és önfejlesztés fontossága. A vi-
selkedési normák és szabályok szerepe. 
Önzetlenség, alkalmazkodás, áldozatvállalás, 
konfliktuskezelés, probléma feloldás. 
A mindennapi tevékenységekben és a fogyasztói 
szokásokban megnyilvánuló egészség- és kör-
nyezettudatosság, önmérséklet.  
 
Demokráciára nevelés: 
Az önérvényesítés formái. 
A konformitás fogalma. Az individuum fogal-
ma. Kooperáció és egyén. Gondatlanság, szán-
dékosság. Felelősség-elhárítás, felelősségválla-
lás. 
 
Természettudomány: 
Mennyiben szabálykövető, illetve szabályszegő 
lény az ember? 
Az idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító 
szerek veszélyei. A tudatmódosító, függőséget 
okozó szerek elutasítása. A teljesítményfokozó 
és izomtömeg növelő szerek használatának el-
utasítása. 
Az egészségért való személyes felelősség belá-
tása. 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Önállóság és példakövetés. Önmegvalósítás és 
önkorlátozás kérdései. 
Közösségek és az egyén az információs társada-
lomban. 
Az online életforma hatása a személyiség fejlő-
désére és a társas kapcsolatokra. 
 
Társadalomismeret: 
Önállóság és példakövetés. Önmegvalósítás és 
önkorlátozás.  
A mindennapi élet erkölcsi dilemmái. 
 
Történelem: 
Önálló vélemény megalkotása társadalmi-, tör-
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ténelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségek-
ről. 
Kegyetlenség és mulatság az ókori Rómában. 

3. A kapcsolatok világa 
3.1. Én és Te. Szeretet, barátság, szerelem, sze-
xualitás. Szülők és gyermekek. Otthon, család. 

Demokráciára nevelés: 
Szülők, gyermekek, család. 
 
Környezeti nevelés és életvitel: 
Társas szükségletek, a családi és az egyéni 
(személyi) kapcsolatok jelentősége. 
Generációs kapcsolatok a családban. Család, 
háztartás. Szerepek a családban. 
Lelki különbözőség, nemi szerepek. 
A szülő, a család szerepének bemutatása a füg-
gőségek megelőzésében. 
Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a 
társakért. Lelki tényezők, szerelem és szexuali-
tás. Szexuáletika. 
A nemi élettel kapcsolatos személyes felelősség. 
Erkölcsi, etikai szempontú érvek gyűjtése a tu-
datos családtervezéssel kapcsolatban és a váran-
dós anya felelősségteljes életmódja mellett. 
 
Természettudomány: 
Az emberi életkorok fő jellemzői. 
Az orvosi beavatkozásokkal kapcsolatos etikai 
problémák megismerése (pl.: meddőség kezelé-
se, művi terhesség-megszakítás). 
Nemi élettel kapcsolatos személyes felelősség 
felismerése. 
A születés előtti és utáni teljes emberi életút 
szakaszainak ismerete, értékeinek belátása. Fo-
gamzás és fogamzásgátlás, családtervezés. A 
magzati élet védelme. Kapcsolatok és felelős-
ségvállalás. 
 
Történelem: 
Életünk alapvető közössége: a család − régen és 
ma. Munkamegosztás a családban. 
Lovagi kultúra: házasság és szerelem szétválása. 
A lovagi szerelem modernségének észlelése. 
 
Társadalomismeret: 
Család, élettársi közösség, együttélés, párkap-
csolat.  
A család által képviselt értékek és erőforrások. 
 
Idegen nyelv: 
Család, otthon, az ember az időben: gyermek-
kor, felnőttkor, öregkor. Generációs különbsé-
gek. 
Én és a családom, családtagok bemutatása, csa-
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ládfa. 
Családi események, közös programok, családi 
ünnepek. 
 
Matematika: 
Egészséges életmódra és a családi életre nevelés 
(modellalkotás, problémamegoldó gondolko-
dás). 
 
Művészetismeret−kommunikáció: 
Alapvető emberi léthelyzetek: család, férfi–nő, 
szerelem, gyermek (tananyag: magyar irodalom 
a 19. század második felében: Vajda János, 
Mikszáth Kálmán, századvégi novellisták). 
A művekben megjelenített erkölcsi kérdések 
felismerése, megértése, következtetések önálló 
levonása. 

3.2. Én és mi. Egyén és közösség. Állampolgár-
ság és nemzeti érzés. A szabadság rendje: jogok 
és kötelességek. 

Művészetismeret−kommunikáció: 
Egyén és közösség. „A csavargó alakja a művé-
szetben” téma kapcsán. 
Az európai műveltség és a világirodalmi ha-
gyományok kapcsolódása a nemzeti kultúrához, 
a hazaszeretet kérdése − Janus Pannonius és 
Balassi kapcsán. 
Az önfeláldozás és hősiesség eszményének át-
élése, a cselekvő hazaszeretet méltatása és pél-
dául állítása (magyarországi barokk művészet). 
Magánéleti és közéleti konfliktus − kinek tarto-
zunk hűséggel? – a hazaszeretet együtt jár-e az 
uralkodó iránti feltétlen hűséggel? − az ellenál-
lás joga és erkölcsi megítélése a Bánk bán kap-
csán. 
Alapvető emberi léthelyzetek: szülőföld, haza, 
törvény (tananyag: magyar irodalom a 19. szá-
zad második felében: Vajda János, Mikszáth 
Kálmán, századvégi novellisták). 
Egyéni és közösségi felelősségérzet − az Arany-
életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kér-
dések és válaszok. 
Erkölcsi kötelességérzet a háború, világégés, 
történelmi kataklizmák idején (Babits). 
A művekben megjelenített erkölcsi kérdések 
felismerése, megértése, következtetések önálló 
levonása. 
 
Környezeti nevelés és életvitel: 
Szerepek a társadalomban. A viselkedési nor-
mák és szabályok szerepe. 
 
Demokráciára nevelés: 
Jogi és erkölcsi kötelesség különbségének belá-
tása. 
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A szülők jogai és kötelességei, a gyerek jogai és 
kötelességei. 
Egyén és közösség. 
Az önérvényesítés formái. 
 
Biológia: 
Környezettudatos gondolkodáson alapuló felelős 
állampolgári magatartás. 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Közösségek és az egyén az információs társada-
lomban. 
Az online életforma hatása a személyiség fejlő-
désére és a társas kapcsolatokra. 
 
Társadalomismeret: 
A hazaszeretet és nemzeti érzés az irodalmi al-
kotásokban. 
Nemzetállam, államnemzet, nacionalizmus, kö-
zösség, himnusz, címer, társadalom, kultúra. 
Nemzeti szimbólumok, hagyományok, ünnepek 
és identitás. 
Az állampolgári kötelezettségek. 
Az alapvető emberi, gyermeki és diákjogok, 
valamint az ezekhez társuló kötelességek.  
Jogi egyenlőtlenségek. 
A jogok és kötelességek közti összefüggések. 
Az egyén szabadsága és a közösség érdekei. 
 
Történelem: 
A jog és kötelesség fogalmának tisztázása, ösz-
szevetése a babiloni jogalkotás kapcsán. 
A személyi szabadság kérdése, az adósrabszol-
gaság megítélése.  
A kasztrendszer mai szemmel. 
Az ókori Hellász: Thermopülai hősei. Themisz-
toklész tevékenységének megítélése. 
Egyén és közösség viszonya az ókori Rómában. 
A középkori faluközösség: az egyén korlátlan 
lehetősége vagy az egyenlő életfeltételek szem-
pontja a fontosabb, illetve érvényesíthető-e egy-
szerre mind a kettő? 
A közösség és egyén egymásra utaltsága a kö-
zépkorban és most – vita. 
Egyén és közösség viszonya: a gyerekek keresz-
tes hadjáratának megítélése – vallás és fanatiz-
mus, gazdasági kényszer, a gyerek szerepe a 
középkori társadalomban. 
Az abszolutizmus és a francia forradalom korá-
nak dilemmái: állampolgárság: jogok és köteles-
ségek. 
Nemzettudat, hazafiság − a reformkor nagy 
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alakjainak és a szabadságharc eseményeinek és 
kiemelkedő személyiségeinek példája. 
A magyar történelem sorsfordító eseményei. 
Állampolgárság és nemzeti érzés. A szabadság 
rendje: jogok és kötelességek. Magánérdek és 
közjó. Részvétel a közéletben. A társadalmi 
igazságosság kérdése. 
Az alapvető emberi jogok, valamint állampolgá-
ri jogok és kötelezettségek ismerete. 
A polgári demokratikus és a totalitárius rendsze-
rek működésének összehasonlítása a hatalom-
megosztás; a hatalmi ágak működése; az egyéni 
és kollektív szabadságjogok; a munkavállalói 
érdekvédelem tekintetében. 
A mai Magyarország politikai és társadalmi 
rendszerének, alapvető állampolgári jogainak 
megismerése. 
Magyarok a nagyvilágban. A határon túli ma-
gyarok helyzete.  
 
Gazdasági ismeretek: 
Társadalmi felelősségvállalás. 
Adózási morál, közteherviselés. 

3.3. Mi és ők. Többség és kisebbség. Szolidari-
tás, kölcsönös segítség. A társadalmi igazságos-
ság kérdése. 

Művészetismeret−kommunikáció: 
Társadalmi igazságosság. „A csavargó alakja a 
művészetben” téma kapcsán. 
 
Demokráciára nevelés: 
Szolidaritás, társadalmi igazságosság. 
 
Történelem: 
Vita arról, hogy a társadalmi igazságosság ér-
vényre juttatásának milyen útjai lehetnek egy 
társadalomban. 
A társadalmi felelősségvállalás és a szolidaritás 
fontossága − viták. 
 
Környezeti nevelés és életvitel: 
A fogyatékkal élő emberek állapotának megérté-
se, a segítő magatartás erősítése. 
 
Gazdasági ismeretek: 
Társadalmi igazságosság. 
Munkanélküliség egyéni és társadalmi követ-
kezményeinek átérzése, érzékelése. 
 
Társadalomismeret: 
Ókor: a rabszolgaság kérdése. 
Jogi egyenlőtlenségek. 
A társadalmi igazságosság kérdése. 
A társadalmi különbségek kialakulásának okai, 
megnyilvánulásai (pl. hajléktalanság, munkanél-
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küliség, büntetett előélet). 
Néhány jellegzetes társadalmi probléma azono-
sítása, megvitatása, és a velük kapcsolatos önál-
ló véleményalkotás.  
Szolidaritás, kölcsönös segítség. 
A mindennapi élet erkölcsi dilemmái. 
 
Dráma: 
A másik munkájának tisztelete és elfogadása. 

3.4. Erkölcs és politika. Magánérdek és közjó. 
Részvétel a közéletben. A közélet tisztasága. 
Szólásszabadság és a nyilvános beszéd felelős-
sége az információs társadalomban. 

Dráma: 
Erkölcs, hatalomvágy, egoizmus − műalkotások 
erkölcsi üzenete. 
 
Művészetismeret: 
Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok − 
a kérdésfelvetések szellemi háttere, morális 
gondolkodás és ítéletalkotás. (magyar irodalom 
a 19. század első felében kapcsán). 
Erkölcsi kötelességérzet a háború, világégés, 
történelmi kataklizmák idején (Babits). 
A művekben megjelenített erkölcsi kérdések 
felismerése, megértése, következtetések önálló 
levonása. 
 
Társadalomismeret: 
Az alapvető emberi jogok történeti kialakulása. 
Magánérdek és közjó, részvétel a közéletben. 
Érdekszervezetek és a civil társadalom. 
A szólásszabadság és a nyilvános beszéd fele-
lőssége az információs társadalomban. 
 
Történelem: 
Az ókori Hellász: értékek, normák, erkölcs a 
polisztársadalomban. A türannisz árnyalt értéke-
lése. A rabszolgaság kérdése az ókorban. 
A nagyhatalmak viszonya a kis népekhez – a 
Római Birodalom története. 
Az újkori rabszolgaság (erkölcsi-etikai, vallási 
szempontok és az üzlet). 
Az abszolutizmus értékelése általános erkölcsi-
etikai, illetve racionális szempontból. 
Az abszolutizmus és a francia forradalom korá-
nak dilemmái: magánérdek és közjó. Részvétel a 
közéletben. A közélet tisztasága. A társadalmi 
igazságosság kérdése. 
XIX. századi dilemmák: magánérdek és közjó. 
Részvétel a közéletben. A társadalmi igazságos-
ság kérdése. 
A hátországot, civil lakosságot sem kímélő mo-
dern totális háború jellemzőinek és a tömegpusz-
tító hadászati eszközök pusztításainak megisme-
rése, használatának elítélése. 
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Vita arról, hogy szükséges volt-e az atombomba 
bevetése a háború végén. A katonai és erkölcsi-
etikai érvek vizsgálata.  
 
Gazdasági ismeretek: 
Munkanélküliség egyéni és társadalmi követ-
kezményeinek átérzése, érzékelése. 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
Szólásszabadság és a nyilvános beszéd felelős-
sége az információs társadalomban. 
Önálló és kritikus attitűd, kritikai médiatudatos-
ság, a résztvevő és aktív állampolgári szerep 
elsajátítása. 
Jelenségek a médiában: az erőszak, sztárok és 
szenzációik, a nemi szerepek reprezentációja, 
virtuális valóság. Társadalmi csoportok, közéleti 
események ábrázolása, megjelenése a médiában. 
Az erkölcsi szabályok természete, párbeszéd, 
vita, kétely, értékkonfliktus; egyén és közösség 
– a szabad véleménynyilvánítás joga; visszaélés 
a szólásszabadsággal. 

4. Korunk erkölcsi kihívásai 
4.1. Az ökológiai válság mint erkölcsi probléma. 
Kötelességeink más élőlények iránt. A környe-
zettudatos életmód. 

Környezeti nevelés és életvitel: 
A Föld globális problémáinak összegzése, a 
fenntarthatóságot támogató életvitel, illetve az 
egyéni és közösségi cselekvés megalapozása. 
Az ember természeti folyamatokban játszott 
szerepének kritikus vizsgálata. Példák a vízpa-
zarlásra a modern társadalmakban A környezeti 
kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák 
okainak elemzése, elkerülésük lehetőségei. 
A személyes felelősség belátása és érvényesítése 
a közvetlen környezet alakításában.  
A mindennapi tevékenységekben és a fogyasztói 
szokásokban megnyilvánuló egészség- és kör-
nyezettudatosság, önmérséklet.  
 
Természettudomány: 
Az emberi tevékenység környezeti hatásának 
reális megítélése, kritikai szemlélete. 
Környezettudatos döntési képesség kialakítása 
az elektromos eszközök használatával kapcso-
latban. 
 
Biológia: 
A nagy élőlénycsoportok egészségügyi és gaz-
dasági jelentőségének, az ökológiai rendszerek 
megóvásának fontossága. 
Etikai elvek alkalmazása az ökológiai problé-
mák értelmezése és megoldása során. Aktív sze-
repvállalás és cselekvőképesség a helyi termé-
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szeti értékek védelmében. 
 
Társadalomismeret: 
Az ökológiai válság, mint erkölcsi probléma. 
Globális felelősség, környezettudatosság, fenn-
tarthatóság, környezeti etika. 
A technikai civilizáció és gazdasági növekedés 
természeti környezetre gyakorolt hatása. 
Környezetszennyezés, környezetvédelem. 
 
Gazdasági ismeretek: 
Tudatos fogyasztói magatartás. 

4.2. Világszegénység – a szegények világa. De-
mográfiai egyenlőtlenségek és következménye-
ik. 

Demokráciára nevelés: 
Szegénység, hátrányos helyzet, demográfiai 
egyenlőtlenség. 
 
Társadalomismeret: 
Hátrányos élethelyzetek, a szegénység alapvető 
társadalmi összetevőinek ismerete. 
A szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és tár-
sadalmi hatása. 
A társadalmi különbségek kialakulásának okai, 
megnyilvánulásai (pl. hajléktalanság, munkanél-
küliség, büntetett előélet). 
 
Történelem: 
A koldulórendek jelentősége, Szent Ferenc éle-
tének megismerése, szemlélete modern és kö-
zépkori vonásainak a beazonosítása, a ferences 
mozgalom vallási és szociális jelentőségének az 
értékelése. 
Magyarország demográfiai jellemzői. A hazánk-
ban élő nemzetiségek és vallási kisebbségek 
helyzete. A cigányság története, helyzete és a 
romaintegráció folyamata. 
A jelen korban a világot – és benne hazánkat is – 
fenyegető veszélyek (pl. túlnépesedés, környe-
zetszennyezés, munkanélküliség, élelmiszervál-
ság, tömeges migráció) ismerete.  
 
Művészetismeret−kommunikáció: 
Szegények és gazdagok. „A csavargó alakja a 
művészetben” téma kapcsán. 
 
Matematika: 
Demográfiai robbanás a harmadik világban, né-
pességcsökkenés az öregedő Európában (mo-
dellalkotás). 

4.3. A közösségi és társadalmi korrupció prob-
lémája 

Dráma: 
Erkölcs, hatalomvágy, egoizmus − műalkotások 
erkölcsi üzenete. 
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Társadalomismeret: 
Magánérdek és közjó. 
Emberjogi problémák, konfliktusok napjaink-
ban. 
 
Történelem: 
A XX. század és a jelenkor története: a közösség 
és a korrupció problémája. 

4.4. Az intolerancia, a gyűlölet, a kirekesztés, a 
rasszizmus mint erkölcsi dilemma. 

Társadalomismeret: 
Az előítélet fogalma, kialakulása, főbb okai. 
Sztereotípia, kirekesztés. 
Az intolerancia, a gyűlölet, a kirekesztés, a 
rasszizmus, mint erkölcsi probléma. 
Irodalmi példák a szolidaritás, kölcsönös segít-
ség valamint az előítélet, kirekesztés témakörei-
ben.  
 
Történelem: 
Az ókori Róma története: vita a menekülő bar-
bárok befogadásáról. Mai tanulságok. 
A politikai antiszemitizmus megerősödésének és 
mozgatórugóinak feltárása, veszélyeinek azono-
sítása, a diszkrimináció elítélése, a fajelmélet és 
szörnyű következményeinek (pl. elkülönítés, 
deportálás, megsemmisítés) elutasítása. 
Vita: a törvényes szabályozás és szankcionálás 
automatikusan felszámolja-e a rasszizmust, il-
letve diszkriminációt? 
Gandhi jelentőségének értékelése, az erőszak-
mentesség elvének bemutatása. 
 
Természettudomány: 
Emberi kapcsolatok; befogadás, kirekesztés; 
agresszió. 
 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 
A média felelőssége: rasszizmus és előítéletek 
megerősítése a médián keresztül. 

4.5. Az emberiség közös öröksége és a jövő 
nemzedékek jogai. 

Gazdasági ismeretek: 
Tudatos fogyasztói magatartás. 
A növekedés etikai kérdései, a fenntartható nö-
vekedés problémája. 
 
Környezeti nevelés és életvitel, természettudo-
mány: 
A fenntarthatóság értékének és érdekének elfo-
gadása. 
Az egyéni és közösségi cselekvés lehetőségei a 
fenntarthatóság érdekében. 
Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és 
közös értékeinek fölismerése, más kultúrák elfo-
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gadásának és tiszteletének erősítése. 
 
Természettudomány: 
Ökológiai lábnyom. 
A környezeti etika kérdései. 
Az ember által okozott környezeti hatások jelen-
tősége, környezetszennyezés. 
 
Matematika: 
Globális kérdések: erőforrások kimerülése, fenn-
tarthatóság (modellalkotás). 
 
Fizika: 
A tudomány felelősségének kérdései. 
 
Társadalomismeret: 
Az emberiség közös öröksége és a jövő nemze-
dékek jogai. Globális felelősség, környezettuda-
tosság, fenntarthatóság, környezeti etika. 
Kulturális hagyomány, jövőkép, az utódokról 
való gondoskodás szerepe és változásai a civili-
záció történetében. 
A kulturális sokféleség megőrzésének fontossá-
ga.  
 
Történelem: 
A régész, a restaurátor felelőssége.  
Korunk kihívásai. A tudományos-technikai ha-
ladás etikai kérdései. 
A felelősség új dimenziói a globalizáció korá-
ban. Felelősség az utódainkért. 
Ökoetika, bioetika. 
A jelenkor kihívásainak megismerése.  
Az egyenlőtlen fejlődés következtében a fejlett 
ipari társadalmakra háruló nagyobb felelősség 
felismerése.  
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3.10.2 Könyvtár-pedagógiai program 
 
Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában 
 
A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alapítványi iskola, amelyben gim-
náziumi tagozat és érettségi utáni szakképzés is működik. A gimnáziumban van hatosztályos és 
négyosztályos képzés is, ezek a nyelvi előkészítő évvel egészülnek ki a kilencedik évfolyamon.  
Az iskolai könyvtár a Politechnikum szerves része, az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi 
bázisa. 
A könyvtár gyűjtőkörének igazodnia kell a tanított tantárgyak követelményrendszeréhez és az in-
tézmény tevékenységének egészéhez. A szakszerűen fejlesztett gyűjteménynek és az erre épülő 
szolgáltatásoknak biztosítania kell: 

• a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények teljesíthetőségét, 
• a könyvtár-pedagógiai program megvalósíthatóságát. 

 
Működési- és személyi feltételek 
 
A könyvtár-pedagógiai program a művészetismeret–kommunikáció és az informatika tantárgyakba 
épül be alapvetően.  
Iskolai könyvtárunk szinte a politechnikumi megalakuláskor, 1992-ben nyitotta meg kapuit, és azóta 
folyamatosan bővül az állomány, gazdagodik a szolgáltatói kör. 2003 óta rendelkezik saját SzMSz-
szel. 
A könyvtár jelenlegi teljes alapterülete 100 m2, ami két egymástól szekrényekkel elválasztott helyi-
ségből áll. Az olvasótermi rész egy 20 fős osztály számára jegyzetelésre alkalmas teret kínál a négy 
számítógépes munkaállomás mellett. Ez egészül ki egy – korábban folyóirat-olvasóként működő – 
négy fő részére kialakított előtérrel. 
 
A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának helye a NAT-ban 
 
A könyvtárhasználat tanításának alapvető célja, hogy oktatásának során a tanulók olyan eszköztu-
dást sajátítsanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is bármely ismeretszerző és -
feldolgozó tevékenységük során alkalmazni tudnak. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a 
megfelelő információszerzési, -tárolási, -feldolgozási és -átadási technikákra, valamint megismertet-
ni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módja a több éven 
keresztül tanult informatika tantárgy. 
A könyvtárhasználattan a kerettanterv egészét átszövi. A forrásalapú ismeretszerzésre vonatkozó 
ismeretek megjelennek a közös követelményekben, az informatika és a szaktárgyak alapvető köve-
telményrendszerébe építve. 
A könyvtárhasználattan ismeretanyaga az általános iskolai ismeretanyagra építve hangsúlyosabban a 
nyelvi előkészítő évben jelenik meg az informatika tantárgy tananyagában, és szervesen illeszkedik 
a különböző műveltségterületek követelményrendszeréhez. 
 
A könyvtári ismeret a tanulmányok során eszközzé alakul, lehetővé teszi bármely tantárgy aktív 
elsajátítását, ha az azokat tanító kollégák ismerik ezeket a képességeket és alkalmazzák tantárgyuk 
tanításakor. Ilyen értelemben a könyvtárhasználat tanítása tantárgyközi feladat is, megvalósul benne 
a kommunikációs kultúra fejlesztése és a tanulás tanítása egyaránt. 
 
Óraszámok: 

• mint befogadó tárgyakban 
1. az informatikában (lehetőleg tömbösített könyvtárhasználattan órák keretében) 
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2. a praktikus tanulásban 
3. a művészetismeret–kommunikáció keretében 
4. osztályidőn 

• a szaktárgyakban alkalmazás szintjén. 
 
A könyvtárhasználati modul óraszámai 
 

NYEK 9.o 10.o 11.o 12.o 
3 óra prak-
tikus tanu-

lás 

2 óra kom-
munikáció 

2 óra osz-
tályidő 

2 óra művé-
szetismeret 

2 óra művé-
szetismeret 

5 óra in-
formatika     

 
Összesen: 16 óra 
 
A kerettanterv alapkövetelményeit figyelembe véve építhetjük be a könyvtár-használattani ismerete-
ket és követelményeket, a könyvtárhasználatra épülő megoldásokat és módszereket a szaktárgyakba. 
Az alapozás a könyvtárostanár feladata, az önálló információszerzés, a tanulás képességének kiala-
kítása, a kommunikációs kultúra fejlesztése a nevelőközösség, az egész iskola feladata, és gyakran 
pár- ill. csoportmunkában folyik a könyvtárban. Az adott tanórai keretben fel kell készíteni a tanuló-
kat arra, hogy könyvtárhasználókká váljanak, életmódjukba természetesen illeszkedjék az önálló 
ismeretszerzés. 
 
A tananyag szerkezete 
 
Spirális szerkezetű ismeretek: 

Eszköztudás jellegéből adódóan elsősorban ily módon építkezik a könyvtárhasználati tan-
anyag, s az évek folyamán egyre gazdagabb tartalommal telítődik. 

 
Lineáris szerkezetű ismeretek: 

Súlyponti ismeretkörök évfolyamonkénti fogalmi kifejtése. 
• Viselkedés a könyvtárban. Könyvek csoportosítása tartalom és funkció szerint 
• Könyvtárhasználati szabályok. A könyv szerkezete és tartalma 
• A könyvtári állomány raktári rendje. Betűrend. Dokumentumtípusok 
• Lakóhelyi könyvtár. Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok. 
• Raktári rend. Dokumentumtípusok. Segédkönyvek. 
• Betűrendes leíró katalógus 
• Kézikönyvtár 
• Katalógus, szakkatalógus, elektronikus információhordozók. Könyvtártípusok, bibliográfia. 
• Szakmai tájékozódás (információs központ, adatbank, szakkönyvtár). 
• Számítógéppel elérhető információs szolgáltatások, adatbázisok. 

 
Taneszközök 
 
A szakmai követelményeknek próbál megfelelni a könyvtár, de a szűkös anyagi források miatt csak 
részben teljesülnek az előírások. Rendelkezésre áll a nagyszámú szépirodalmi köteten és tankönyv-
ön, példatáron, feladatgyűjteményen, munkafüzeten kívül megfelelő példányszámú idegen nyelvű 
könnyített olvasmány, korlátozott mennyiségben videofelvétel, hangkazetta, CD-lemez, CD-ROM, 
tanári kézikönyv, album. 
Integrált könyvtári szoftver megfelelő technikai háttérrel, fénymásoló, fénymásolópapír, festék, 
internet és elegendő számú számítógéppark. 
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Tevékenységi formák, eljárások, módszerek 
 
Az egykönyvű, ismeretcentrikus képzéshez, az egyirányú ismeretközvetítéshez képest elmozdulást 
jelent a könyvtárban végzett szaktárgyi tevékenység a forrásalapú tanulás, a tanulói tevékenységet 
központba helyező kreatív, fejlesztő jellegű tanulási formák, módszerek alkalmazása felé. 
A könyvtári forrásokkal, eszközökkel megvalósuló ismeretszerzés jellemzője, hogy teret enged a 
tantárgyi témák, problémák különböző nézőpontú megközelítésének, a megszerzett ismeretek prob-
lémahelyzetben történő alkalmazásainak, az egyes tantárgyak kereteit átlépő témakörök (projektek) 
feldolgozásának. 
A könyvtári munkát igénylő tantárgyi témák feldolgozása közben a diákok megismerik az adott 
szaktárgy intézményes, dokumentális forrásait, és megtanulják az információk összegyűjtésének, 
szelekciójának, rendszerezésének és bemutatásának technikáit és módszereit. 
Mindebből az következik, hogy a könyvtár eszközi felhasználása nemcsak és nem elsősorban a meg-
tanult tantárgyi ismeretek további bővítését, hanem a tudáshoz vezető kreatív, fejlesztő célú módsze-
rek, a szellemi munka technikai elsajátítását szolgálja. 
 
Tanulói tevékenységtípusok 
 

• szaktárgyi tematikus gyűjtőmunka – egyéni és csoportos 
• irodalom-, illetve forrásjegyzék összeállítása megadott témához 
• kiselőadás tartása vagy írásbeli beszámoló készítése egy-egy komplex, több tantárgyat érintő 
problémáról 
• egy-egy neves kutató, író, művész életútjának feldolgozása könyvtári dokumentumok segít-
ségével 
• az elektronikus sajtó figyelése aktuális társadalmi problémákról stb. 

 
Ellenőrzés, értékelés 
 
Évfolyamonként, a tanegység végén írásbeli ill., folyamatos szóbeli értékelés megerősítéssel. A tan-
tárgy jegyébe részarányosan beleszámít a könyvtárhasználati ismeretek értékelése.) 
 
Célok, feladatok 
 
Az iskolánk kiemelt területként kezeli a tanulók megtanítását arra, hogy a számukra fontos informá-
ciók megtalálásához szükséges ismereteket, készségeket kialakítsa és fejlessze. Napjaink technikai 
fejlődése lehetővé s egyben nélkülözhetetlenné teszi az információk gyors, pontos megszerzését. Ha 
ennek a technikáját már gyermekkorban elsajátítják, akkor későbbi tanulmányaik, illetve munkájuk 
során sem kerülnek hátrányos helyzetbe az információszerzés és -feldolgozás miatt. 
Mindent megtanulni nem lehet. De meg lehet tanulni azt, hogy azt, amire szükségünk van, hogyan 
és hol találhatjuk meg. Ezt tartjuk fontosnak, s ezért kezeljük kiemelt területként a könyv- és könyv-
tárhasználat tanítását a 7., 8. osztályban a hagyományos dokumentumok és könyvtárak használatá-
val, a nyelvi előkészítő évtől kezdve pedig az elektronikus úton szerezhető információk kezelésének, 
illetve az elektronikus könyvtáraknak a megismertetésével. 
 
További célok 
 

• A tanulók felkészítése az önálló ismeretszerzésre, melynek valóságos háttere a könyv- és 
könyvtárhasználat hagyományos és elektronikus formája; 
• A különböző funkciójú könyvtárak megismerése; 
• Az információkeresés és feldolgozás technikáinak, módszereinek beépítése minden tantárgy 
ismeretanyagába, illetve követelményeibe; 
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• A különböző információforrásokból történő szükséges információk megtalálásának és ezek 
alkotó módon történő felhasználásának képessége; 
• Annak tudatosítása, hogy az információk értéke különböző, azokat kritikával kell fogadni, s 
helyességüket ellenőrizni kell. Ez különösen az interneten elérhető elektronikus dokumentu-
moknál fontos. Tehát aktív és kritikus befogadók nevelése a cél. 
• Az információs társadalom kívánalmainak megfelelő szemléletű, felkészültségű, a módsze-
reket, technikákat ismerő és alkalmazó tanulók nevelése; 
• Az információszerzés,-feldolgozás és -felhasználás írott és íratlan etikai szabályainak meg-
ismertetése és alkalmazása. 

 
Fejlesztési követelmények 
A tanuló 

• ismerje meg a könyvtár alapvető feladatait, elrendezését, típusait; 
• tanuljon meg tájékozódni a könyvtár tereiben, az állományrészek között; 
• ismerje meg a könyvtári viselkedés alapvető normáit, s azokat tartsa be; 
• ismerje meg az alapvető hagyományos és elektronikus dokumentumokat, s tudja azokat 
használni; 
• a kézikönyvtárnak a tájékoztatásban betöltött funkcióját ismerje, s legyen képes a feladatai-
hoz megfelelő kézikönyv (nyomtatott és elektronikus) használatára; 
• tudja használni a könyvtár katalógusait; 
• legyen képes a feladataihoz megfelelő forrás kiválasztására (hagyományos és elektronikus), 
tudjon ezekből információkat gyűjteni és feldolgozni; 
• tudja az idézés és a forrásra hivatkozás szabályait, s azokat alkalmazza is. 

 
Nyelvi előkészítő év 

• A könyvtári házirend és működés megismerése; 
• a könyvtárhasználat alapinformációi; a keresés logikájának elsajátítása. 
• A netikett (kulcsfogalmak: információs társadalom, informatikai biztonság, információke-
zelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, másolás, terjesztés, felha-
talmazás, reprodukálás, forgalmazás, előadás, védelmi idő, közkincs, szabad felhasználás) 
• Az iskolai és lakóhelyi könyvtári rendszer szolgáltatásainak és a különböző információfor-
rásoknak az önálló felhasználása. 
• Forráskiválasztás. Dokumentumtípusok. Bibliográfia. 

 
9-10. osztály 

• A legfontosabb kézikönyvek használatának és a tájékozódásban betöltött szerepének megis-
merése. 
• Különböző könyvtártípusok szerepének, feladatának megismerése. 
• Tárgyi katalógusok használata. 
• A kézikönyvek tartalmi és formai jellemzői, használatuk módja; 
• az ETO 
• A hivatkozás, idézés szabályai. 

 
11-12. osztály 

• Ismerkedés elektronikus dokumentumokkal, adatbázisokkal, azok jellemzőivel, használatuk-
kal. 
• Ismerkedés az elektronikus információkeresés technikáival, szabályaival és lehetőségeivel. 
• Az elektronikus és virtuális könyvtárak fogalma, használata, gyűjtőköre. A MEK és Neu-
mann-ház használata; 
• Ismerkedés a referátumkészítés szabályaival. 
• Az internet lehetőségei.  
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• Az elektronikus információkeresés technikái, szabályai. Tematikus keresők, keresőgépek, 
metakeresők használata. 
• Elektronikus katalógusok használata. 
• Különböző témákhoz információk gyűjtése hagyományos és elektronikus dokumentumok-
ból, adatok pontos lejegyzésének szabályai, idézés, hivatkozás, hagyományos és elektronikus 
dokumentumoknál. 
 

3.10.2.1 9-12. és a nyelvi előkészítő évfolyam 
 

Nyelvi előkészítő év Könyv- és könyvtárhasználat 
Előzetes tudás A könyvtári házirend és működés megismerése. 
Cél A könyvtárhasználat alapinformációi; a keresés logikájának elsajátí-

tása. A netikett. A könyvtári rendszerek szolgáltatásainak és a kü-
lönböző információforrásoknak az önálló felhasználása. A doku-
mentumtípusok megismerése. 

Tartalom Információgyűjtés különböző dokumentumtípusból. 
Tevékenységi formák Konkrét művek, témák keresése egyénileg, párban, kiscsoportban. 

Részben a könyvtárban, részben a szakkabinetben bibliográfia ké-
szítése. 

A továbbhaladás feltételei A kulturált könyvtári viselkedés és szokások elsajátítása. Önálló 
anyaggyűjtés, rendszerezés képessége. Etikus könyvtárhasználat. 
Portfolió-készítés 

 
9. évfolyam Könyv- és könyvtárhasználat 

Cél A különböző könyvtártípusok szerepének, feladatának megismeré-
se. A kézikönyvek használatának és a tájékoztatásban betöltött sze-
repének megismerése. 

Tartalom Önálló könyvtári kutatómunka: különböző típusú dokumentumok 
keresése és kiválasztása, értékelése és felhasználása. Jegyzetelés és 
lényegkiemelés. 

Tevékenységi formák Információgyűjtés különböző dokumentumtípusból. 
A továbbhaladás feltételei Az információhordozók típusainak megismerése. Az önálló anyag-

gyűjtés képessége – az információhordozók használatával –, hallott 
és írott szövegek lényegének kiemelése. 

 
10. évfolyam Könyv- és könyvtárhasználat 

Cél  Az ismeretek bővítése: a könyvtári katalógusok, a számítógépes 
adatbázisok és az internet önálló használata; anyaggyűjtés több for-
rásból. 

Tartalom  A könyvtári katalógusok, a számítógépes adatbázisok és az Internet 
használata a témafeldolgozásban. Keresés és kiválasztás. Jegyzete-
lés és lényegkiemelés. 

Tevékenységi formák Szövegszerkesztési és szövegelemzési gyakorlatok 
A továbbhaladás feltételei A könyvtári katalógusok, a számítógépes adatbázisok és az internet 

használatának megismerése. Egy megadott témához többféle for-
rásból anyaggyűjtés képessége. 

 
11-12. évfolyam Könyv- és könyvtárhasználat 

Cél A referátum-, kiselőadás-készítés szabályainak megismerése, gya-
korlása. Az ismeretek bővítése: a könyvtári katalógusok, a számító-
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gépes adatbázisok és az internet önálló használata; anyaggyűjtés 
több forrásból. 

Tartalom A könyvtári katalógusok, a számítógépes adatbázisok és az internet 
használata a témafeldolgozásban. Keresés és kiválasztás. Jegyzete-
lés és lényegkiemelés. 

Tevékenységi formák Szövegszerkesztési és szövegelemzési gyakorlatok. 
A továbbhaladás feltételei A referátumkészítés lehetőségeinek, szabályainak ismerete. Az 

anyaggyűjtés képessége egy megadott témához többféle forrásból. 
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4 A sajátos nevelési igényű tanulók együtt-
nevelésére vonatkozó irányelvek 

 
Ezen irányelvek tartalmazzák a fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat,  tevékeny-
ségeket és követelményeket. 
 
1. Általános elvek 
A kerettanterv elkészítésekor figyelembe vettük:  

– A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában meghatározot-
tak, az Emberi Erőforrások Miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletét, illetve a NAT 
és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait. 

– a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 
– a szülők elvárásait,  
– az általunk nevelt tanulók sajátosságait. 

A törvény az alábbiak szerint határozza meg a sajátos nevelési igényű gyermek fogalmát: 
„A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatar-
tásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
2. A sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozások céljai 
− a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, 
− segítse a sajátos nevelési igényű tanulóknak a minél teljesebb önállóság elérését és a társada-

lomba való mind teljesebb beilleszkedést, 
− a fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 
− az alkalmazott eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák igazodjanak a tanulók sajá-

tos igényeihez, 
− a fogyatékosság miatt hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meg-

lévő ép funkciók bevonásával történjen, 
− törekedjen  a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására, 
− az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonsá-

gok, funkciók fejlesztése, 
− az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása, 
− a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl 

 
3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

− A fogyatékosság, a fejlődési zavar típusa, súlyossága. 
− A fogyatékosság, a fejlődési zavar kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ide-

je. 
− A sajátos nevelési igényű tanuló 

− életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 
− képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 
− A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosí-

tása, a továbbtanulása, pályaválasztása, a lehető legönállóbb életvitelre történő felké-
szítés. 
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4. Az integrált nevelés, oktatás megvalósulása iskolánkban 
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulókat a többi tanulóval együtt (integráltan) neveljük, ok-
tatjuk. 
A fogyatékosság típusának megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógus foglal-
kozik a tanulók fejlesztésével, aki  

- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, 
- segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztá-

sában,javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkal-
mazására, 

- figyelemmel kíséri a tanulók haladását, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez 
igazodó módszerváltásokra, 

- együttműködik a pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus ta-
pasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

- terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – egyéni 
fejlesztési terv alapján, 

- segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához mért 
fejődésének megítélésében, 

- kapcsolatot  tart a tanulók szüleivel, konzultációs lehetőséget biztosít számukra 
- kapcsolatot tart a szakértői bizottságokkal, segítő szervezetekkel 
- segít a befogadó osztályközösség  felkészítésében a sajátos nevelési igényű tanulók fogadá-

sára  
Iskolapszichológus 

- segítő beszélgetéssel, egyéni konzultációval, csoportfoglalkozással segíti a tanulókat, 
- szülőkonzultációt tart olyan esetekben, amikor a szülők megkeresik problémájukkal, 
- az iskola pedagógusainak segítséget ad a problémák orvoslásában, 
- szükség esetén esetmegbeszélő csoportot vezet a gyógypedagógussal, szociálpedagógussal 

és az osztályban tanítókkal, ahol a felmerülő problémákra közösen dolgoznak ki megoldási 
módokat, 

- kapcsolatot tart a nevelési tanácsadókkal. 
 

A sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan oktató tanítók, tanárok feladatai közé az alábbiak 
tartoznak: 

– akkreditált képzéseken, önképzéseken felkészülnek a tanulók nevelésére, oktatására, 
– a tanulók integrált oktatásakor folyamatos kapcsolatot tartanak a gyógypedagógussal, az 

utazó gyógypedagógussal, pszichológussal,  figyelembe veszik irányelveiket, a szakértői vé-
leményben leírtakat, 

– a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszik a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 
igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait, 

– a szakemberrel egyeztetve az órai munkához és a számonkéréshez differenciált feladatsoro-
kat dolgoznak ki, 

– az osztályfőnökök felkészítik az osztály tanulóit, szükség esetén a tanulók szüleit a sajátos 
nevelési igényű tanulók fogadására. 

– a befogadó pedagógusok empátiával és toleranciával fordulnak a sajátos nevelési igényű ta-
nulók oktatásában, nevelésében 

 
5. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, nevelésének feladatai 

– a tanuló alapos megismerése, képességstruktúrájának diagnosztizálása, 
– a képességstruktúrában található hiányosságok, funkciózavarok diagnosztizálása után  reális 

célkitűzések megfogalmazása, 
– a diagnosztizálás és a célkitűzések alapján egyéni nevelési-oktatási terv összeállítása, 
– a célok negyedévenkénti felülvizsgálata alapján a fejlesztő tevékenység célok szerinti folyta-

tása, ill. módosítása, 
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– a tanulók családi hátterének megismerése, a szülők bevonása a fejlesztő munkába, 
– folyamatos szöveges értékeléssel tájékoztatni mind a gyermeket, mind a szülőt az elért rész-

folyamatokról, eredményekről, 
– a sajátos nevelési igényű tanulóknak is biztosítani a sikerélményt, felfedeztetni velük, hogy 

miben jók, s biztosítani számukra, hogy erről számot tudjanak adni mind kisebb, mind na-
gyobb közösség előtt 

 
6. Sajátos nevelési igényű tanulóink 
Iskolánkban az alábbi sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozunk: 

1. Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanuló, aki önálló közlekedésre képes 
„Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) az a tanuló, akinek a mozgása veleszületett 
vagy szerzett károsodás és/vagy funkciózavar miatt jelentősen és maradandóan akadályo-
zott, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció.” 
Tanulóink számára igyekszünk olyan környezetet teremteni, ahol az információhoz való 
hozzáférés, a tevékenységekben történő szabad és aktív részvétel biztosított. Szakképzett 
gyógytornász segítségével pedig meglévő képességeik megőrzését, ill. fejlesztését, állapotuk 
megóvása érdekében pedig az esetleges romlás megelőzését. Legfőbb célunk az esélyegyen-
lőség biztosítása. 
 
A tanulók sérülés specifikus ellátását csoportmunkában (team munkában) valósítjuk meg – a 
különböző szakemberek (pedagógus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő, ortopéd szakorvos, 
neurológus, gyermekgyógyász  illetve a család együttműködésével. 
Az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartjuk, az iskolában – a mozgáskorlátozott 
tanulók életkorának és mozgásállapotának megfelelően – biztosítjuk a megfelelő mozgás- és 
életteret. 
Az általunk oktatott mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a kerettantervben 
meghatározott fejlesztési területek és nevelési célok megvalósítása lehetséges. 
 

2. Látássérült : gyengénlátó tanulók 
„A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében ki-
alakult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodó ké-
pességét, személyiségét. Gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben 
korlátozza a csökkent látásteljesítmény (vízus: 0,1–0,33). 
Látássérült tanulóinknál a fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek 
kiválasztásánál figyelembe  vesszük, hogy a látás csökkent volta miatt a látássérült gyermek 
ismeretszerzését a külvilág iránti látó beállítódás helyett más – haptikus (bőr- és mozgásér-
zékelés együttese) és hallási – beállítódás is jellemzi. 
Fontosnak tartjuk az ép érzékszervek – hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés – fejlesztését, 
valamint a meglévő látás használatának tanítását. 
A gyengénlátás nemcsak a tanulás terén okoz eltéréseket, hanem nehezítettek a mindennapi 
élet tevékenységei (a tájékozódás, a közlekedés, az önkiszolgálás) is, ezért a pedagógusaink 
fokozott odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal és a közösség segítségével tudják mindezt kor-
rigálni. 
Gyengénlátó, azaz életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent látásteljesítmény. 
Ezen tanulók számára biztosítjuk  a táblához való megfelelő távolságot, a felnagyított mére-
tű jegyzeteket, feladatlapokat . 
A látássérült  tanulók nevelése-oktatása során a Kerettantervben meghatározott nevelési cé-
lok megvalósítása lehetséges.   Az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fej-
lesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a 
tanulók fejlődésének függvénye. 
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3. Hallássérült tanulók 
„A siket tanulónál súlyos fokú hallásveszteség áll fenn (a beszédhangok frekvenciatartomá-
nyában mért hallásveszteség 90 dB-nél nagyobb). Ennek következménye  a hangzó beszéd 
spontán kialakulásának képtelensége, elsajátításának súlyos fokú nehezítettsége, valamint a 
nyelvi kommunikáció általános akadályozottsága. )  A nagyothalló tanulónál (a beszédhang-
ok frekvenciatartományában mért hallásveszteség  30–45 dB közötti; közepes nagyothallás: 
esetén a a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 46–65 dB közötti; 
súlyos nagyothallásnál a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 66–
90 dB közötti) A nagyothalló tanulónál a hallás csökkenése akadályozottságot jelent a hang-
zó beszéd elsajátításában és értésében. Ennek mértéke a súlyos kommunikációs zavartól a 
normál nyelvhasználat megközelítésének szintjéig terjedhet. 
Hallássérült tanuló oktatásánál tudjuk, hogy az együttnevelés semmiképp nem lehet formá-
lis, változtatásokat kell végrehajtanunk a valódi befogadás érdekében, így pl. a módszer és 
eszközrendszerben (differenciálás, egyéni képességek figyelembe vétele stb.), az óraszerve-
zésben, a probléma megoldásában, a teljes tantestület szemlélet változásában. 
A hallássérült diákok együttnevelése halló társaikkal teljes integráció formájában történik. A 
nyelvi fejlesztést, hallásnevelést, szurdologopédiát iskolánk szurdopedagógus szakos 
gyógypedagógusa végzi. 
Hallássérült tanuló tanításakor figyelünk a megfelelő ülőhely, ill. padtárs kiválasztására. Vi-
zuális szemléltetéssel, gondolattérkép készítésével az elhangzottak vázlatának megadásával 
segítjük a tananyag megértését. A hallássérült tanulók nevelése-oktatása során a Kerettan-
tervben meghatározott nevelési célok megvalósítása lehetséges.  Az egyes műveltségi terüle-
tekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialaku-
lásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. 
 

4. Beszédfogyatékos tanulók   
„Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi rendszer 
szerveződése, fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző klinikai 
képekben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok atipi-
kus fejlődése miatt a későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett.”  
Beszédfogyatékos tanulóink fejlesztésében törekedünk a pszichológiai és fiziológiai ténye-
zők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális össze-
függésrendszerére. A beszédfogyatékos tanulók nevelése-oktatása során a Kerettantervben 
meghatározott nevelési célok megvalósítása lehetséges.  Az egyes műveltségi területekhez 
rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk 
időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. 
 

5. Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 
„A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az 
iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 
képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyé-
ni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, 
gyógypedagógiai segítséget igényelnek.” 

− Diszkalkuliás tanulók  
− Diszlexiás tanulók 
− Diszgráfiás tanulók 
− Diszpraxiás tanulók 
− Kevert specifikus zavarral küzdő tanulók 
− Az iskolai készségek kevert zavarával küzdő tanulók 
−  A viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
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Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók fejlesztésében törekszünk a meglévő jól 
működő részképességek erősítésére, a sérült funkciók sérülésspecifikus terápiájának biztosí-
tására.  
Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során a Kerettanterv-
ben meghatározott nevelési célok megvalósítása lehetséges.  Az egyes műveltségi területek-
hez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulá-
suk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. 
 

6. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók 
„ Autizmus spektrumzavarral élő tanulók azok tartoznak, akik:  „az idegrendszer igen korai, 
nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és kör-
nyezeti tényezők együttes hatásának következményei. Az autizmusspektrum zavarok lénye-
ge a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi káro-
sodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg.”  
Az autizmus spektrumzavarral küzdő diákok együttnevelése teljes integráció formájában 
történik. Az autizmus-specifikus terápiát iskolánk gyógypedagógusa és pszichológusa végzi, 
melynek középpontjában  az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőtt-
kori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése áll. 
Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során a Kerettantervben 
meghatározott nevelési célok megvalósítása lehetséges.  Az egyes műveltségi területekhez 
rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk 
időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében: 

Érvényesítjük a tanulók fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési, értékelési formákat; 
indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – az egyes tantárgyakból, tantárgy-
részekből – az értékelés és minősítés alól mentesítést adunk. 
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladatnak tartjuk a tantervi előírásoknak megfelelő 
sikeres továbbhaladás biztosítását, a pozitív énkép és önértékelés kialakítását. A tanulás 
iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelését, a kortársakra és a felnőtt közösségre 
irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítását, a társadalmi együttélés szabályainak kö-
vetését és az önállóságra nevelést. 
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